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Abstrakt	  
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År: 2014 
 
Samlad kunskap inom hälsofrämjande arbete tyder på att medarbetare inom 
omsorgsförvaltningar utgör en grupp som bör uppmärksammas extra, samtidigt som 
förutsättningarna för hälsofrämjande ledarskap inom kvinnligt dominerade sektorer beskrivs 
som sämre än för mansdominerade sådana. Forskning har lyft fram relevansen av studier 
kring implementeringar av projekt för hälsofrämjande ledarskap. Syftet med denna studie var 
därför att undersöka hur enhetschefer inom kommunal omsorg, ett år efter deltagandet i det 
omfattande projektet Hälsofrämjande ledarskap Gävleborg, beskriver sina erfarenheter av 
hälsofrämjande ledarskap i praktiken. Ansatsen var att med hjälp av semistrukturerade 
intervjuer undersöka enhetschefernas uppfattningar om hur de praktiserar hälsofrämjande 
ledarskap, försöka klargöra hur de upplever förutsättningarna för detta inom sin förvaltning 
samt ta reda på vilken form av stöd de eventuellt önskar för att vidmakthålla och 
vidareutveckla sitt hälsofrämjande ledarskap. Det fenomenologiska perspektivet utgjorde 
inspirationskälla för planering och genomförande av studien, liksom för utskrift och analys av 
intervjuerna. Resultatet indikerade att informanterna tagit till sig innehållet i projektet, då de 
definierade hälsofrämjande ledarskap i enlighet med litteratur inom området. De metoder och 
förhållningssätt som informanterna praktiserade var i linje med vad tidigare forskning funnit 
framgångsrikt. Förutsättningar i form av stödjande och försvårande faktorer fanns både på 
organisations- och förvaltningsnivå. Chefskollegors och närmsta chefens stöd upplevdes som 
viktigt, liksom möjligheterna att vara närvarande för medarbetarna. De försvårande faktorerna 
var framförallt brist på tid och brist på direktiv och stöd för de hälsofrämjande frågorna, både 
från kommun- och förvaltningsnivå. Informanterna efterfrågade tydligare direktiv och rutiner 
kring hälsofrämjande ledarskap, möjligheter till avlastning och därmed mer tid att ägna sig åt 
ledarskapsfrågor. Övrigt önskat stöd var påfyllning av det hälsofrämjande ledarskapet genom 
exempelvis träningstillfällen för coachande ledarskap. Slutsatsen som drogs var 
sammanfattningsvis att informanternas hälsofrämjande ledarskap i praktiken kan ha goda 
förutsättningar att inverka positivt på medarbetarnas hälsa och att vissa insatser från kommun- 
och förvaltningsnivå är av vikt för att förvaltningen som helhet ska kunna genomsyras av det 
hälsofrämjande ledarskapet. Att resultatet av intervjuerna i flera avseenden överensstämde 
med tidigare forskning inom området bedömdes stärka studiens tillförlitlighet. 
Generaliserbarheten avseende kommunala omsorgsförvaltningar bedömdes också som relativt 
god. 
 
 
 
Nyckelord: hälsofrämjande ledarskap, omsorgsförvaltning, förutsättningar, önskat stöd, 
kvinnliga enhetschefer 
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1. Inledning 
Sandvikens kommun deltog under två år i ett mycket omfattande strategiskt projekt, 
Hälsofrämjande ledarskap Gävleborg, finansierat av Europeiska socialfonden. Projektet 
hade som syfte att utveckla hälsofrämjande ledarskap och förhållningssätt i de 
kommunala verksamheterna i sex av Gävleborgs läns kommuner, främst genom att 
erbjuda chefer meningsfulla utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser 
(Gustafsson, 2013). Utgångspunkten för projektet var att hälsofrämjande ledarskap leder 
till framgångsrika och hälsosamma organisationer, samtidigt som medarbetare mår 
bättre och blir rustade för att möta framtidens krav, såsom pågående och kommande 
omstruktureringar inom offentlig sektor. Projektet riktade sig till samtliga chefer med 
personalansvar samt ett antal nyckelpersoner i varje kommun, totalt ca 870 personer. I 
slutrapporten från den följeforskning som FoU Välfärd Gävleborg bedrev parallellt med 
projektet betonas betydelsen av fortsatta strategiska aktiviteter samt uppföljningar för 
att ta vara på projektets resultat och påbörjade kunskapsutveckling (ibid.) Detta ligger i 
linje med vad tidigare forskning visar, det vill säga att god måluppfyllelse i ett projekt 
är långt ifrån en garanti för att effektmålen kvarstår på längre sikt (Brulin & Svensson, 
2011). Forskare inom det hälsofrämjande området påpekar att det behövs mer kunskap 
om vilken betydelse hälsofrämjande interventioner har för organisationer och deras 
medarbetare (Larsson, Ljungblad, Sandmark & Åkerlind, under tryckning). Det 
övergripande syftet med denna studie är därför att, ett år efter avslutat projekt, 
undersöka hur några av de chefer som deltagit i ovan nämnda projekt beskriver sina 
erfarenheter av det hälsofrämjande ledarskapet. Kvinnor utgör en grupp som särskilt bör 
uppmärksammas i hälsofrämjande insatser på arbetsplatserna (Statens folkhälsoinstitut, 
2010). Kommunala omsorgsförvaltningar sysselsätter i hög grad kvinnor vilka 
representerar flera av de prioriterade grupperna i arbetet med att öka jämlikheten 
avseende hälsa i landets befolkning (ibid.). Forskning visar dock att första linjens chefer 
i kommunala omsorgsförvaltningar har en svår roll, med sämre möjligheter att bedriva 
hälsofrämjande arbete bland sina medarbetare än chefer inom andra sektorer (Eriksson, 
Axelsson & Bihari Axelsson, (2010). Målgruppen för denna studie utgörs därför av 
enhetschefer inom omsorgsförvaltningen i Sandvikens kommun. Ansatsen är att 
utforska vilket stöd dessa chefer anser sig ha behov av för att framöver kunna fortsätta 
praktisera och vidareutveckla ett hälsofrämjande ledarskap.  
 
Ur ett organisationsperspektiv förväntas studien ge en förståelse för vilka 
förutsättningar enhetschefer inom kommunala omsorgsförvaltningar har för att bedriva 
ett hälsofrämjande ledarskap samt ge ledtrådar till vilka framtida insatser som skulle 
utgöra ett stöd för att utveckla ett hälsofrämjande ledarskap inom sådana förvaltningar.  
 
1.1 Läsanvisning 
I det följande kapitel två redogörs för bakgrunden till studien. Hälsofrämjande ledarskap 
sätts i ett sammanhang och tidigare forskning inom området beskrivs. Kapitlet avslutas 
med en problemformulering. I kapitel tre beskrivs studiens syfte och frågeställningar 
och därefter, i kapitel fyra beskriver författaren hur studien genomfördes. I kapitel fem 
redogörs för resultatet, där varje övergripande frågeställning utgör ett delkapitel som 
avslutas med en sammanfattning och analys knuten till tidigare forskning. I kapitel sex 
diskuteras sedan studiens kvalitet och tillförlitlighet och förslag till fortsatt forskning 
förs fram. Därefter diskuteras resultaten utifrån respektive frågeställning. Till sist görs 
en sammanfattande diskussion. I det avslutande kapitel sju beskrivs slutsatserna från 
denna studie.  
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2. Bakgrund  
Inledningsvis i detta kapitel definieras ett antal centrala begrepp i studien. Därefter 
följer en genomgång av hur folkhälsoarbetets inriktning förändrats med åren mot en 
mer främjande hållning samt en beskrivning av den viktiga roll arbetsmiljöfrågan utgör 
i dagens folkhälsoarbete. En kort redogörelse av ledarskapets betydelse för 
hälsofrämjande arbetsmiljöer, liksom hur Kasam som teori kan användas som 
utgångspunkt för det hälsofrämjande ledarskapet, görs därefter. Sedan beskrivs hur 
tidigare forskning ser på de förutsättningar som är av betydelse för utvecklingen av 
hälsofrämjande arbetsplatser och därefter görs en beskrivning av situationen för 
enhetschefer inom kommunal omsorg, vilka utgör målgruppen för denna studie. Näst 
sist i kapitlet redogörs för projektet Hälsofrämjande ledarskap Gävleborg, det projekt 
vilket samtliga informanter i studien deltagit i, samt en sammanfattning av 
projektutvärderingen. Avlsutningsvis görs en problemformulering. 
 
2.1 Begreppsdefinitioner  

2.1.1	  Hälsa	  
Begreppet hälsa är mycket svårt att definiera i absoluta termer. Olika perspektiv, såsom 
det kulturella eller det professionella, har inverkan på begreppets innebörd. Ingen 
definition eller förklaring av vad det betyder att ha hälsa kan anses vara fel (Scriven, 
2010/2013). Ur ett kulturellt perspektiv kan hälsa definieras som något som den 
enskilde tycker att det är rimligt att förvänta sig utifrån ålder, medicinskt tillstånd, social 
situation, normer eller kunskap om sjukdom, förebyggande och behandling. Det finns 
alltså ingen absolut sanning, då hälsa är ett relativt, upplevt och värderat begrepp. I 
hälsoarbete är därför viktigt att ta reda på hur målgruppen för en planerad intervention 
tänker om hälsa och välbefinnande, eftersom detta i sin tur påverkar deras hälso- och 
välbefinnandebeteende (ibid.).  
 
De professionella begreppen har ändrats över tid. Scriven (2010/2013) urskiljer tre 
modeller för att beskriva olika uppfattningar om hälsa; den medicinska modellen, den 
holistiska modellen och friskvårdsmodellen. Den medicinska modellen dominerade 
under 1900-talet och definierade hälsa som frånvaro av sjukdom. Den betonar 
behandling av specifika fysiska sjukdomar och diskuterar inte mentala eller sociala 
problem eller förebyggande hälsoarbete. Den holistiska modellen är den som 
Världshälsoorganisationen (WHO) utgår ifrån i sina stadgar, vilka hänvisar till hälsa 
som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande och inte 
enbart frånvaro av sjukdom eller skröplighet (i Scriven, 2010/2013). Denna modell 
framhäver tanken på positiv hälsa och anknyter hälsan till välbefinnande. 
Friskvårdsmodellen har sitt ursprung i ett diskussionsunderlag från WHO som 1984 
föreslog att hälsa skulle ses mer som en process eller kraft snarare än ett tillstånd. 1986 
utvecklar WHO definitionen genom Ottawamanifestet som beskriver att hälsa är den 
utsträckning i vilken en enskild eller en grupp kan förverkliga strävanden och tillgodose 
behov samt förändra eller hantera sin miljö. Hälsan ses som en resurs för vardagslivet, 
inte som syftet med att leva. Det är ett positivt begrepp som betonar sociala och 
personliga resurser, liksom fysiska förmågor (Scriven, 2010/2013). 

2.1.2	  Hälsofrämjande	  	  
Menckel (2004), menar att det framför allt är två begrepp som är intressanta i 
diskussionen om hälsa och ohälsa. Dessa två är promotion - främjande och prevention – 
förebyggande. En viktig skillnad mellan dessa begrepp är att prevention ofta riktas till 
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en speciell riskgrupp och inkluderar att identifiera, utesluta och/eller minska risker för 
skador och ohälsa. Promotion fokuserar mer på att skapa stödjande miljöer med 
möjligheter och förutsättningar till bättre hälsa för alla, t.ex. på en arbetsplats. Det 
förebyggande och det främjande synsättet överlappar och kompletterar varandra och 
båda är viktiga för att öka hälsa och välbefinnande i befolkningen (ibid.). 
 
Enligt Pellmer och Wramner (2007) anses de aktiviteter som ryms inom begreppet 
hälsofrämjande idag som några av de grundläggande insatserna i modernt 
folkhälsoarbete. Hälsofrämjande är enligt Naidoo och Wills (2009) en social och 
politisk process som inriktar sig på att stärka den enskilde individens kapacitet och 
kompetens. De menar att hälsofrämjande är den process som gör det möjligt för 
människor att ta kontroll över faktorer som påverkar deras hälsa och att begreppet syftar 
till förändring av sociala, miljömässiga och ekonomiska villkor. Maben och Clark 
(1995) anser liksom Naidoo och Wills (2009) att hälsofrämjande arbete är en strävan 
efter att förbättra hälsan för den enskilde individen eller för samhället genom att 
förebygga sjukdom. Maben och Clark (1995) menar vidare att viktiga medel för att 
uppnå hälsofrämjande i samhället är bland annat att förmedla delaktighet, samarbete, 
jämlikhet och egenmakt.  
 
Världshälsoorganisationen, WHO, definierar hälsofrämjande som: 
 

Health promotion is the process of enabling people to increase control 
over, and to improve, their health. To reach a state of complete 
physical, mental and social wellbeing, an individual or group must be 
able to identify and to realize aspirations, to satisfy needs, and to 
change or cope with the environment. Health is, therefore, seen as a 
resource for everyday life, not the objective of living (WHO: 2009, s.1).  

 
Med detta menar WHO (2009) att hälsofrämjande är en process som möjliggör för 
människor att öka och förbättra sin egen hälsa. För att nå ett tillstånd av fullständigt 
fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande måste en grupp eller individ kunna få sina 
behov tillfredsställa och ha möjlighet att förändra eller hantera sin situation. Hälsa bör 
därför ses som en resurs för vardagligt liv, inte som ett livsmål (ibid.). 

2.1.3	  Hälsofrämjande	  arbetsplatser	  
Det finns många olika arenor där hälsofrämjande arbete kan äga rum men arbetsplatsen 
har en  
avgörande betydelse för folkhälsan (Statens Folkhälsoinstitut, 2010). När man använder 
arbetsplatsen som arena för hälsofrämjande insatser är det viktigt att inkludera både 
betald och obetald arbetstid men också människors livsstil och livsvillkor (ibid.).  
 
Begreppet hälsofrämjande arbetsplatser dök upp i Sverige i mitten på 1990-talet. 
Bjurvald (2004) beskriver att många under senare år har velat lyfta fram begrepp som 
friskfaktorer, långtidsfrisk och hälsofrämjande i diskussionen om hälsa på arbetsplatser, 
alltså en fokusering på främjandet av hälsa istället för förebyggande av ohälsa (ibid.).  
 
Trots ett ökande intresse för hälsofrämjande insatser på arbetsplatser råder osäkerhet 
kring vad detta innebär i praktiken. Det finns ingen strikt svensk definition och detta 
skapar förvirring och oklarhet (Menckel, 2004). Hultberg (2007), förklarar dock 
hälsofrämjande på arbetsplatser som en kombination av systematiska insatser för god 
psykosocial arbetsmiljö och insatser för att stärka individens hälsa genom 
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livsstilsförändringar. Hälsofrämjande insatser på arbetsplatser innebär enligt Hultberg 
(ibid.) att ge de anställda resurser, möjligheter och ansvar att själva ta hand om sin 
hälsa. Hultberg menar vidare att den omsorg som en hälsofrämjande ledare visar om 
medarbetarnas arbetsmiljö gör att individerna blir mer intresserade att följa individuella 
råd. Hultberg påtalar också vikten av att som arbetsgivare ta hänsyn till medarbetarnas 
vardag utanför arbetet. Förbättringar av miljön på företagen så att den förebygger ohälsa 
är andra former av hälsofrämjande insatser på arbetsplatser, enligt Hultberg (ibid.), 
vilken alltså till skillnad från Menckel (2004) väljer att inkludera även förebyggande 
arbete i begreppet hälsofrämjande. Nyckelorden för hälsofrämjande på arbetsplatsen är 
enligt Statens Folkhälsoinstitut (2010) ledarskap, resurser och egen kraft. De menar 
vidare att det är viktigt att se hälsofrämjande arbete som en process som startar, pågår 
och ständigt utvecklas (ibid.).  

2.1.4	  Ledarskap	  	  
Irving (2005) definierar begreppet chef som att det är en person med formell behörighet 
att utöva makt inom ramen för sin befattning. Irving menar att en chefs direktiv följs på 
grund av att personen har en högre maktposition än sina medarbetare. Begreppet ledare 
är mer positivt laddat än chef (ibid.). Blomquist och Röding menar dock att ledarskap är 
synonymt med makt (2010). De menar att ledare utövar makt oavsett om det uttrycks 
som påverkan, inspiration eller att få saker gjorda. Ett gott ledarskap handlar om att vara 
ödmjuk och medveten om vad makten innebär samt att hantera makten på ett 
ansvarsfullt sätt. För att kunna leda andra är det en viktig förutsättning att ha legitimitet, 
enligt Blomquist och Röding (ibid.). Legitimiteten kan erhållas genom att ledaren är 
expert inom medarbetarnas arbetsområde, har en lång erfarenhet av att leda eller 
anpassar sitt sätt att leda till de normer och värderingar som råder. Legitimitet får en 
ledare när medarbetare känner förtroende för honom eller henne, och erkänner ledarens 
förmåga att leda (ibid.).  

2.1.5	  Känsla	  av	  sammanhang	  
Hälsofrämjande arbete har som tidigare nämnts sin utgångspunkt i övertygelsen att det 
är verkningsfullt att fokusera på det friska. En av de första förespråkarna för detta 
förhållningssätt var Aaron Antonovsky. Antonovsky (2005) ligger bakom teorin om det 
salutogena synsättet och menar att det är viktigare att söka orsaker till hur en människa 
behåller eller stärker sin hälsa istället för att titta på det som orsakar ohälsa. Han var mer 
intresserad av att hitta förklaringar till det som fungerade samt att titta på helheten 
istället för att undersöka detaljer och orsaker till att något inte fungerade (ibid.). 
 
Antonovsky är mest känd för sin teori om känsla av sammanhang, Kasam. Teorin är 
uppdelad i tre områden: 
•Begriplighet 
•Hanterbarhet 
•Meningsfullhet (Antonovsky, 2005) 
 
Antonovsky (2005) menar alla dessa tre delar hör ihop och samspelar hela tiden i de 
sammanhang där vi människor befinner oss. Begriplighet handlar om i vilken 
utsträckning en individ anser sig förstå sig själv och sin omvärld. En god begriplighet 
innebär att de situationer individen ställs inför går att förstå och förklara. Det handlar 
också om att världen är förutsebar, det vill säga att saker och ting oftast inträffar av en 
anledning som individen förstår. Med hanterbarhet menar Antonovsky en kombination 
av resurser och förmågor som finns i individen alternativt som han eller hon har tillgång 
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till genom människor i sin omgivning. Författaren menar att hanterbarhet handlar om en 
grundläggande känsla av att kunna hantera sin situation och händelser i sin omgivning. 
En hög grad av hanterbarhet gör att det blir lättare att klara svåra utmaningar utan att bli 
stressad och frustrerad. Meningsfullhet handlar om att det finns en mening med livet 
och sådant som innefattas i det. Meningsfullhet har att göra med viljan att vara delaktig 
i det som händer i vardagen och i livet. Antonovsky menar att en hög grad av kasam är 
en mycket viktig friskfaktor på så sätt att individer med starkt kasam påverkas mindre 
negativt av de svårigheter livet bjuder på (ibid.). 
 
2.2 Arbetsmiljöarbete - en folkhälsofråga 
Statens folkhälsoinstitut (2010) betonar betydelsen av ett väl fungerande 
arbetsmiljöarbete för att förbättra folkhälsan i landet. Även om förhållandena på 
arbetsplatserna endast utgör en liten del av problemet med människors ohälsa måste 
diskussionen om arbetslivets betydelse för folkhälsan tas på allvar för att öka 
välbefinnandet bland befolkningen (ibid.). År 2003 antog riksdagen propositionen ”Mål 
för folkhälsan” (Regeringen, prop. 2002:03:53). Det viktigaste syftet med 
folkhälsopropositionen var att ge folkhälsan en tydlig plats i samhällspolitiken. De elva 
folkhälsomålen i propositionen har sin utgångspunkt i de faktorer i samhället samt de 
levnadsvanor som ökar eller minskar hälsan, i stället för att utgå från sjukdomar eller 
hälsoproblem. Detta innebär att målen kan uppnås genom politiska beslut och olika 
typer av samhällsinsatser. (Scriven, 2010/2013) År 2008 antog riksdagen propositionen 
”En ny folkhälsopolitik” (Regeringen, prop. 2007/08:110). Propositionen innebar att 
folkhälsomålen omformulerades. Bland annat betonades vikten av det hälsofrämjande 
inslaget i det förebyggande folkhälsoarbetet ytterligare i den nya versionen av 
folkhälsomålen. De elva målområdena är: 
 

1. Delaktighet och inflytande i samhället 
2. Ekonomisk och social trygghet 
3. Barns och ungas uppväxtvillkor 
4. Hälsa i arbetslivet 
5. Miljöer och produkter 
6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 
7. Skydd mot smittspridning 
8. Sexualitet och reproduktiv hälsa 
9. Fysisk aktivitet 
10. Matvanor och livsmedel 
11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel (Regeringen, prop. 2007/08:110) 

 
Det fjärde folkhälsomålet, Hälsa i arbetslivet, finns med eftersom ett bra arbetsliv med 
väl fungerande arbetsvillkor minskar den arbetsrelaterade ohälsan, de sociala 
skillnaderna i ohälsa och bidrar till en allmänt förbättrad folkhälsa, samtidigt som det är 
en nödvändig förutsättning för en hållbar tillväxt (Regeringen, prop. 2007/08:110). I 
den senaste versionen av Folkhälsopolitisk rapport (Statens folkhälsoinstitut, 2010) 
skriver författarna att arbetsgivarna har en nyckelroll för hälsan i arbetslivet. De menar 
vidare att arbetsgivare inom näringsliv, myndigheter, landsting och regioner samt 
kommuner är viktiga aktörer för folkhälsoarbetet genom att de alla kan främja hälsa hos 
sina anställda. Arbetsmiljön, men också exempelvis anställningsformer och möjligheter 
att skapa balans mellan arbete och fritid, har betydelse för god hälsa. Arbetsplatsen kan 
vara en utgångspunkt för förebyggande och hälsofrämjande insatser, vilka också kan 
omfatta hälsorelaterade levnadsvanor och livsvillkor (ibid.). 
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Enligt ovanstående rapport (Statens folkhälsoinstitut, 2010) har den självskattade 
arbetsorsakade ohälsan tenderat att minska mellan åren 2004 och 2009 när det gäller 
både belastningsrelaterade och stressrelaterade besvär. Kvinnor anger dock oftare 
arbetsorsakad ohälsa än män. Många trivs bra eller ganska bra med sina arbetsuppgifter, 
men lågutbildade och arbetare anger lägre grad av arbetstrivsel. En relativt hög andel 
arbetstagare verkar också uppleva höga arbetskrav, lågt inflytande och bristfälligt 
socialt stöd i arbetet. När det gäller anställningstrygghet finns en tendens till ökad oro 
för att förlora arbetet bland både män och kvinnor. Vidare är relativt många trötta efter 
arbetet och tycker att de har fått sämre möjligheter att vila och koppla av mellan 
arbetsdagarna (ibid.).  
 
Ett utvecklingsområde för det fjärde folkhälsomålet är, enligt författarna till 
Folkhälsopolitisk rapport (Statens folkhälsoinstitut, 2010), ökade satsningar på 
införande av modeller för att skapa hälsofrämjande organisationer. Detta skulle göra det 
möjligt att förbättra levnadsvanor och psykosociala arbetsförhållanden samt bidra till 
såväl ökad hälsa i arbetslivet som mer effektiva och konkurrenskraftiga organisationer. 
Grupper som särskilt bör uppmärksammas är kvinnor, framför allt i åldersgruppen 50–
64 år, vilka har mer besvär relaterade till stress och andra psykiska påfrestningar. 
Kvinnor har också sämre värden i frågor kring arbetskrav, inflytande och återhämtning 
mellan arbetspass. Systematiskt arbetsmiljöarbete och tillgång till företagshälsovård 
anses kunna påverka arbetsmiljön. Det systematiska arbetsmiljöarbetet har dock inte fått 
fullt genomslag på svenska arbetsplatser menar man i rapporten (ibid.). 
 
2.3 Ledarskapets betydelse för hälsofrämjande arbetsplatser 
Forskning visar att ledningens förmåga att ge medarbetarna möjlighet att vara delaktiga 
och kunna påverka sin arbetsvardag har stor betydelse för både den fysiska och 
psykosociala hälsan. Theorell (2003), menar att personer i organisationer där personalen 
upplever låg delaktighet löper större risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar, sjukdomar 
i rörelseapparaten och även mag- tarmbesvär. Schærström (2004) anser att 
hälsofrämjande organisationer har tydliga mål, god kommunikation och ger feedback 
till sina medarbetare. Andra viktiga faktorer är ett kreativt klimat med trygghet och 
frihet under ansvar, liksom prestigelöshet, frihet från repressalier samt ett konsultativt 
ledarskap med informationsansvar. Ett öppet arbetsklimat i form av en hög grad av 
medbestämmande, respekt för varandras kompetens samt hög grad av tillit till varandra 
är en annan viktig förutsättning. Schærström menar vidare att arbetsgivarens 
engagemang och arbetstagarnas delaktighet, upplevda stöd och utvecklingsmöjligheter i 
arbetsvardagen är mycket viktiga komponenter i ett hälsofrämjande ledarskap (ibid.).	  
 
Hemström (2001) konstaterar att det finns stora skillnader i sjukfrånvaro mellan olika 
kommuner och att dessa skillnader inte kan förklaras helt av olikheter gällande 
socioekonomiska faktorer såsom arbetsmarknad eller attityder till sjukfrånvaro. Dellve, 
Karlberg, Allebeck, Herloff och Hagberg (2006) menar att det finns mycket som tyder 
på att faktorer som ledarskap, verksamhetsstyrning och organisation har minst lika stor 
betydelse för sjukfrånvaron.  
 
Larsson, Ljungblad, Sandmark och Åkerlind (under tryckning) betonar att trots att ett 
stort antal förebyggande och hälsofrämjande projekt och interventioner har genomförts i 
olika kommuner är kunskaperna om effekterna och hur man bäst genomför sådana 
projekt och interventioner fortfarande begränsade. Larsson et al. (ibid.) har studerat 
betydelsen av hälsofrämjande ledarskap för medarbetares sjukskrivningar och upplevda 
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trivsel inom kommunal omsorg i 60 av landets kommuner. Deras ansats var att ta reda 
på vilken inverkan arbetsgivarens ledarskap och organisation hade på medarbetares 
trivsel och sjukskrivningstal, jämfört med inverkan från de socioekonomiska och 
kulturella faktorer hos kommunerna som arbetsgivaren inte kunde påverka. Insatserna 
som de undersökte innefattade dels individorienterade insatser, såsom att möjliggöra för 
medarbetare att delta i hälsofrämjande aktiviteter och friskvård, dels hälsofrämjande 
verksamhetsstyrning och organisation av arbetet. Deras studie visar att medarbetare som 
anser att ledarskapet är utvecklingsinriktat, känner att de får uppskattning för sina 
arbetsprestationer, görs delaktiga i beslutsprocesser och får hjälp att utvecklas i sin 
yrkesroll också upplever ett mer positivt socialt klimat på arbetsplatsen, en högre grad 
av trivsel i arbetsgruppen samt uppger en bättre upplevd hälsa. Resultatet av studien 
visar också att sjukskrivningsstatistiken i kommunerna överensstämmer med detta. 
Utöver detta visar studien att medarbetare som tycker att de får stöd och hjälp av sin 
närmaste chef, när de behöver det, upplever färre av sådana rollkonflikter som vård- och 
omsorgsarbetet i bland kan medföra. Exempel på sådana rollkonflikter är enligt Larsson 
et al. (ibid.) att inte ha tillräckliga resurser för att utföra arbetet så bra som man önskar 
och att uppleva oförenliga krav från till exempel brukare, anhöriga, arbetsgivare, 
arbetskamrater och media. Det finns alltså, enligt Larsson et al. (ibid.), goda anledningar 
att tillämpa en aktiv hälsofrämjande strategi där verksamheten styrs så att det finns både 
ett utvecklingsinriktat ledarskap och ett brett utbud av konkreta hälsofrämjande 
åtgärder. Exempel på sådana konkreta åtgärder är medicinsk hälsokontroll, individuell 
hälsobedömning, livsstilinriktad rådgivning, friskvård, stödsamtal, 
arbetsmiljöutbildning och arbetsanpassning. Det är bredden i utbudet och i vilken 
omfattning det utnyttjas av medarbetarna som är avgörande, ingen enskild åtgärd har 
visat sig vara mer betydelsefull än någon annan (Larsson et al., under tryckning). 
 
2.4. Salutogenes och Kasam i förhållande till Hälsofrämjande 
ledarskap 
Salutogenes används, vilket tidigare nämnts, ibland som ett annat ord för friskfaktorer 
eller främjande av hälsa. Det innebär att man tar reda på hälsans ursprung vilket Hanson 
(2010) menar stämmer in på vad ledarskap i grunden går ut på, att hitta och kunna 
påverka de förutsättningar som gör att människor och organisationer fungerar och mår 
bra. Ett ledarskap med ett salutogent synsätt innebär att se till de tillgångar och de 
värden som varje enskild medarbetare har. Det finns alltid något man är bra på menar 
Hanson och lyfter fram det mänskliga värdet. Han menar vidare att ett ledarskap med 
detta synsätt har visat sig ha stor betydelse för att motivera och engagera sina 
medarbetare (ibid.).  
 
Teorin om kasam har visat sig kunna förklara vad som är bra förutsättningar för att 
skapa hälsa i en personalgrupp hävdar Hanson (2010). Att medarbetare upplever en bra 
känsla av sammanhang är en viktig grund för att en verksamhet ska fungera bra. Med 
hjälp av en god kunskap om kasam kan en ledare hitta de rätta verktygen för att forma 
sitt ledarskap på ett sätt som ökar välbefinnande och hälsa hos medarbetarna. Detta är i 
sin tur till nytta för verksamheten. Ledarens uppgift är, med kasam som utgångspunkt, 
att tänka igenom vad som gör en situation begriplig, hanterbar och meningsfull för varje 
enskild medarbetare. Att skapa meningsfullhet är en viktig del i ledarskapet. En ledare 
som lyckas förmedla en klar bild av vad som ska uppnås får i större utsträckning 
medarbetare med en inre drivkraft att vilja medverka till att lyckas (ibid.). 
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För att kunna praktisera ett salutogent ledarskap är det viktigt att chefen själv har en god 
känsla av sammanhang. En person som leder andra fungerar bäst menar Hanson (2010) 
om han eller hon: 
• Begriper och förstår sig på sammanhang 
• Känner att sammanhanget och uppgiften är meningsfull 
• Upplever sig ha resurser att hantera sina arbetsuppgifter och de krav som följer med 
dessa. (Hanson, 2010). 
 
Dessa tre viktiga förutsättningar kan också formuleras som: 
• Kunskap och förståelse för vad ledarskap går ut på  
• Viljan att leda 
• Förmåga och mod att leda (Hansson, 2010). 
 
För att vara en bra ledare är det också viktigt att man tycker om människor. Det är 
viktigt att vara engagerad och nyfiken och att man har kunskap om människor och 
förståelse för det samspel som finns mellan människor och verksamhet (Hansson, 
2010). 
 
2.5 Rollen som enhetschef inom en omsorgsförvaltning  
En enhetschefs position kan även kallas för mellanchef eller första linjens chef 
(Larsson, 2008). Chefsrollens karaktär påverkas av vilken plats i hierarkin en chef har. 
Enhetschefer inom kommunal verksamhet har en påfrestande position, då det finns krav 
som ska uppfyllas både uppåt och nedåt i organisationen, gentemot politiker, 
verksamhetens brukare/omsorgstagare samt gentemot medarbetare (ibid.).  
 
Det finns, vilket tidigare nämnts, en skiljelinje mellan ledarskap och chefskap. 
Ledarskap handlar om inflytande, att få folk med sig, chefskapet om att ha ansvar för att 
lösa uppgifter och att uppnå resultat (Blennberger, 2007). Rollen som enhetschef 
innebär att man hamnar i en komplex situation mellan förvaltning och personal, och kan 
beskrivas som att vara både chef och ledare samtidigt (Karlsson, 2006).  
 
En chef inom kommunal verksamhet är en del av en större, politikerstyrd, organisation. 
Denna organisation kan vara svårtolkad och komplex varför det är viktigt att som chef 
ha en förmåga att skifta perspektiv och anpassa sitt förhållningssätt till olika situationer 
och sammanhang (Bolman & Deal, 2005). Motivation, olika slags begränsningar, 
osäkerhet och otillräcklighet är exempel på faktorer som påverkar en chefs förmåga och 
förutsättningar att hantera olika situationer (ibid.). Det händer att enhetschefer utses som 
syndabockar när det finns orimliga krav samt höga förväntningar från politikers och 
verksamhetens håll. Detta kan sätta chefen i ett låst läge och minimera 
förändringsmöjligheterna, vilket i sin tur kan ta energi från chefen och på så sätt minska 
dennes motivation och effektivitet (Blennberger, 2007).  
 
Socialstyrelsen (2001) konstaterar i sin rapport ”Nationell handlingsplan för 
äldrepolitiken” att arbetsorganisationen inom äldreomsorgen har genomgått omfattande 
förändringar under de senaste tio åren. Förändringen har inneburit att färre arbetsledare 
leder större personalgrupper. För medarbetarna har det inneburit att allt fler får dela på 
arbetsledarens uppmärksamhet och för omsorgstagarna har det inneburit att 
enhetschefen har kommit längre ifrån själva mötet med brukarna (ibid.).  
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Arbetsledare inom äldreomsorgsverksamhet har således varit utsatta för flera stora 
förändringar och ytterligare utmaningar återstår. En växande andel äldre i befolkningen 
med fler multisjuka och där fler vårdas i det egna hemmet kommer att innebära ökade 
krav på kompetensutveckling för både första linjens chefer och omsorgspersonal 
(Socialstyrelsen et al., 2004). För att öka förståelsen och bidra till information inför den 
generationsväxling som äger rum fram till år 2015 har Socialstyrelsen tillsammans med 
några andra aktörer (ibid.) tagit fram en handlingsplan; Investera nu! Handlingsplan för 
kompetensförsörjning inom vård och omsorg. De menar att personalen bör ha förståelse för 
hur man stödjer äldres förmågor och kompenserar funktionsbrister genom att handla utifrån 
individens specifika förutsättningar. Respekt och lyhördhet för brukarnas behov är av stor 
betydelse. I handlingsplanen belyser man att det är av stor vikt att personalen är delaktig i 
allt förändringsarbete. Ledaren ska utifrån ett systematiskt miljöarbete minska förekomsten 
av sjukskrivningar och reducera antalet arbetsskador. Personalens motivation är nödvändig 
för att förändringar ska kunna genomföras och enhetschefen har en viktig uppgift i 
genomförandet då denne ska stimulera processer för att förena verksamhetens utveckling 
med utveckling av personalens kompetens (ibid.). Enhetschefen behöver i sin tur stöd, 
reflektionstid och tydlighet från organisationen poängterar Karin Renblad i rapporten 
”Verksamhetsnära ledarskap – en kunskapsöversikt” (Renblad, 2007).  
 
2.6 Viktiga förutsättningar för hälsofrämjande ledarskap 
När det gäller implementering av projekt i allmänhet beskriver Brulin och Svensson 
(2011) tre mekanismer som är viktiga för att på ett framgångsrikt sätt implementera 
projektresultat. Den första mekanismen är ett aktivt ägarskap, vilket innebär att 
ledningen i den aktuella organisationen värnar om och visar starkt intresse för att 
uppnådda effektmål ska bli användbara på längre sikt i den ordinarie verksamheten. 
Politiska inriktningsbeslut som understödjer utvecklingsarbetet är en viktig del i det 
aktiva ägarskapet. Den andra mekanismen är bra samverkan och den tredje är ett 
utvecklingsinriktat lärande, vilket handlar om ett samspel mellan lärandet i projektet 
och ett strategiskt handlande, dvs. att lärandet leder till utveckling av den befintliga 
verksamheten, exempelvis i form av nya arbetssätt eller en annan organisering av 
resurser (ibid.).  
 
Eriksson (2011) har undersökt vilka förutsättningar som är av betydelse för att ett 
hälsofrämjande ledarskap ska kunna bedrivas på arbetsplatser. I sin avhandling 
definierar Eriksson hälsofrämjande ledarskap som ett ledarskap vilket arbetar för en 
hälsofrämjande arbetsplatskultur. Detta menar hon handlar dels om de egenskaper en 
chef har; att till exempel visa omtanke mot sina medarbetare eller inspirera dem att se 
meningen med arbetet och dels om hur man organiserar arbetet, att bedriva ett 
utvecklingsarbete och ha strukturer för att följa upp och utvärdera den verksamhet man 
ansvarar för. Hälsofrämjande ledarskap inkluderar även hur man bedriver det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. Eriksson (ibid.) konstaterar, med hänvisning till 
tidigare forskning, att chefer inom kommunal verksamhet har tuffa villkor idag. Frågan 
om resurser är en faktor som letade sig in i alla de projekt om hälsofrämjande ledarskap 
i kommuner som Eriksson studerade. Hon förklarar att tidigare forskning visar att 
chefer, både manliga och kvinnliga, inom kvinnodominerade sektorer har sämre 
förutsättningar att arbeta med hälsofrämjande ledarskap. Många av cheferna har till 
exempel ansvar för väldigt många medarbetare, något som bekräftas av Socialstyrelsen 
(2001). Erikssons slutsats i avhandlingen är att det idag finns en ganska bra kunskap om 
hur man kan arbeta hälsofrämjande på en arbetsplats, men att många chefer inte har 
förutsättningarna för att genomföra det. Hon menar att på kvinnodominerade 
arbetsplatser, som äldreomsorg och skola är det ur det hälsofrämjande perspektivet en 
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viktig fråga hur man kan förbättra arbetsvillkoren för cheferna, likaväl som för 
medarbetarna (ibid.).  
 
Menckel (2004) betonar att det inte räcker att ha hälsoarbetet på arbetsplatser som ett 
projekt. I hennes resonemang om promotivt hälsoarbete, det vill säga hälsofrämjande 
arbete, anser hon att vidmakthållandet är en avgörande faktor om hälsa ska infinnas sig 
på arbetsplatsen eller inte. Om man i organisationen ser på hälsoarbetet som ett projekt 
så är det inget hälsoarbete, menar Menckel. En viktig förutsättning för att erhålla 
hälsofrämjande arbetsplatser är således att hälsoarbetet implementeras i verksamheten 
med avsikt att vidmakthållas. Menckel beskriver också att ett promotivt arbete är ett 
gemensamt arbete där ledning och anställda tillsammans arbetar mot en god hälsa på 
arbetsplatsen (ibid.). 
 
En viktig strategi för att implementera hälsofrämjande ledarskap är att kombinera 
individuell utveckling bland cheferna med en parallell utveckling av organisationen 
(Eriksson, Axelsson, & Bihari Axelsson, 2010; Eriksson, 2011). I utvecklingen av 
hälsofrämjande strategier på arbetsplatser är det mycket viktigt att ta i beaktande vilka 
förutsättningar som finns för cheferna. Chefer inom offentlig sektor har ofta begränsade 
resurser och behov av olika sorters stöd för att hantera sina uppgifter som ledare, vilket 
inkluderar stöd från högre nivå i organisationen avseende en hälsofrämjande kultur, 
liksom organisationsstrukturer och policys som stödjer utvecklingen av en 
hälsofrämjande arbetsplats (Eriksson, 2011). Vidare är det önskvärt att cheferna själva 
får vara med och formulera de strategier och insatser som ska ingå i det hälsofrämjande 
ledarskapet. Att låta berörda chefer, i mindre grupper, tillsammans producera 
arbetsplaner för det hälsofrämjande arbetet kan vara en verksam metod, resonerar 
Eriksson, för att förbättra kapaciteten hos både de enskilda ledarna och hos 
organisationen (ibid.).  
 
Eriksson et al. (2010) beskriver tre avgörande faktorer i utvecklingen av framgångsrika 
program för hälsofrämjande ledarskap; bredden i programmets innehåll, integrering av 
programmet i andra utvecklingsprojekt på arbetsplatsen samt delaktigheten bland de 
chefer som berörs av programmet. 
 
2.7 Projektet Hälsofrämjande ledarskap Gävleborg  

2.7.1	  Projektbeskrivning	  
Europeiska socialfondsprojektet Hälsofrämjande ledarskap Gävleborg pågick under 
perioden 2011-02-01 – 2013-06-30 (Gustafsson, 2013). Totalt omsatte projektet ca 15 
miljoner kronor och det omfattade alla chefer med personalansvar, ca 870 personer, från 
kommuncheferna och nedåt, i sex av länets åtta kommuner. Utgångspunkten för 
projektet var att Hälsofrämjande ledarskap leder till framgångsrika och hälsosamma 
organisationer, samtidigt som medarbetare mår bättre och samtidigt blir rustade för att 
möta framtidens krav, såsom pågående och kommande omstruktureringar inom 
offentlig sektor. Syftet med satsningen var att utveckla hälsofrämjande ledarskap och 
förhållningssätt i de kommunala verksamheterna främst genom att erbjuda chefer med 
personalansvar meningsfulla utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser (ibid.). 
Förutom de aktiviteter som genomfördes med cheferna som målgrupp (se kap 2.6.2) 
bestod projektet även av följande delar: 

- 15 hälsosamordnare organiserades i ett regionalt partnerskapsnätverk och erhöll 
en spetsutbildning i hälsofrämjande ledarskap och förhållningssätt. Dessa 
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hälsosamordnare var tänkta att utgöra en regional resurs för det framtida 
utvecklingsarbetet, det vill säga en sorts plattform för kommunernas regionala 
partnerskap inom det hälsofrämjande området. 

- i varje kommun organiserades lokala arbetsgrupper med nyckelpersoner från de 
kommunala förvaltningarna och fackliga organisationerna som en resurs för att 
utforma lokala utvecklingsstrategier och stödja projektets utformande 

- en referensgrupp bestående av personer med olika kompetenser från Högskolan i 
Gävle, Gävle kommun, Samhällsmedicin vid Landstinget Gävleborg, Stora Enso 
samt Region Gävleborg kopplades till projektet med syftet att tillföra nya 
kunskaper och perspektiv på projektets aktiviteter och utvecklingsprocess  

- en utbildningsdag inom det hälsofrämjande området genomfördes för 
kommunernas ledningsgrupper 

- transnationellt utbyte skedde med organisationer inom det hälsofrämjande 
området i Storbritannien och Holland (Gustafsson, 2013). 

2.7.2	  Projektaktiviteter	  med	  chefer	  som	  målgrupp	  
Alla chefer med personalansvar erbjöds att delta i en regional utbildning i tre steg där de 
primära effekterna förväntades vara ökade kunskaper, insikter och engagemang inom 
hälsofrämjande ledarskap och förhållningssätt. Mer långsiktiga effekter av denna 
aktivitet förväntades vara utveckling av ledarskap och förhållningssätt i en 
hälsofrämjande riktning. Cheferna erbjöds även olika aktiviteter för erfarenhetsutbyte 
inom det hälsofrämjande området. De förväntade effekterna av detta var utbyte av 
erfarenheter och arbetssätt över kommun- och verksamhetsgränser samt utveckling av 
kontakter och nätverk, vilket även det på sikt förväntades leda till utveckling av 
ledarskap och förhållningssätt i hälsofrämjande riktning. Utöver regiongemensamma 
aktiviteter genomfördes kommunspecifika utbildningsinsatser för cheferna (Gustafsson, 
2013). Den lokala arbetsgruppen i Sandviken beslutade efter en enkätundersökning 
under projektet att satsa på utbildning i coachande ledarskap för alla chefer i 
kommunen. Den enkät som ställts till samtliga i projektet inkluderade chefer nådde en 
svarsfrekvens på 100 procent i Sandvikens kommun och svaren visade tydligt att 
cheferna önskade fler konkreta verktyg i sitt hälsofrämjande arbete. (enl. samtal med 
kommunens hälsosamordnare, 28 mars 2014) Flera av de andra kommunerna 
efterfrågade samma sak (Gustafsson, 2013). 

2.7.3	  Tidigare	  genomförd	  utvärdering	  av	  projektet	  
Projektet Hälsofrämjande ledarskap Gävleborg har från genomförandefasens början 
följts upp med hjälp av följeforskning tillhandahållen av FoU Välfärd, Region 
Gävleborg (Gustafsson, 2013). Syftet med följeforskning, även kallad ”on going 
evaluation”, är enligt Brulin och Svensson (2011) att fortlöpande, under projektets gång, 
göra utvärderingar för att få underlag till nya vägval och alternativa aktiviteter som 
bättre leder det aktuella projektet mot uppställda effektmål. Följeforskning handlar om 
att se till att ett kontinuerligt lärande sker för att undan för undan höja kvalitén i 
projektet som utvärderas men också för att skapa nya kunskaper till nytta för framtida 
liknande projekt (ibid., se även Brulin, Sjöberg & Svensson, 2009).  
Den samlade slutsatsen från utvärderingen av projektet var att projektet startat en 
kunskapsutveckling inom det hälsofrämjande området vilken på sikt skulle kunna leda 
till stora vinster för de deltagande kommunerna samt leda till ett betydande regionalt 
mervärde. Slutrapporten visar att utbildningsinsatserna sammantaget nått ut till en stor 
andel av de i projektet inkluderade cheferna och att de som deltagit upplevde 
kunskapsutbytet och nyttan som god. I Sandvikens kommun deltog dock endast 23 
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procent av cheferna i samtliga tre delar av den regiongemensamma utbildningen 
(Gustafsson, 2013). Däremot var intresset och deltagandet betydligt högre vid 
utbildningen i coachande ledarskap (enl. samtal med Sandvikens kommuns 
hälsosamordnare, 28 mars 2014). Gustafsson (2013) konstaterar att det under 
följeforskningen inte varit tidsmässigt möjligt att systematiskt utvärdera utfallet av de 
kommunspecifika utbildningarna, men även han beskriver att intresset för dessa 
utbildningar varit stort i de flesta kommuner samt att utbildningarna i stor utsträckning 
integrerats i de ordinarie strukturerna för ledarskapsutveckling samt anpassats efter 
lokala behov. Det faktum att långsiktigt hållbara program för ledarskapsutveckling 
implementerats i kommunerna bedömer författaren, med referenser till Tillväxtverket, 
gör större nytta för den hälsofrämjande utvecklingen än enstaka utbildningsinsatser 
under ett tidsbegränsat projekt (ibid.). 
 
I slutrapporten från projektet påtalar författaren ett antal viktiga utvecklingsbehov: 

- att klargöra hur kommunernas regionala partnerskap inom det hälsofrämjande 
området ska organiseras på ett långsiktigt hållbart sätt 

- att tydliggöra förutsättningarna för de särskilt utbildade hälsosamordnarnas 
arbete på lokal och regional nivå 

- att strukturera upp hur processen ska se ut i de medverkande kommunerna för att 
implementera projektresultaten i enlighet med de handlingsplaner som upprättats 
i slutet av projektet  

- att definiera och tydliggöra hälsofrämjande ledarskap och hälsofrämjande 
förhållningssätt samt de närbesläktade begreppen, så att de kan utgöra en enande 
plattform i det fortsatta utvecklingsarbetet (Gustafsson, 2013). 

 
Gustafsson (2013) konstaterar i sin utvärdering att det egentliga arbetet börjar efter 
projektets upphörande, i form av tillämpning av de nya kunskaper och färdigheter som 
vunnits under projekttiden. Han betonar också vikten av att upprätthålla ett aktivt 
ägarskap i de medverkande kommunerna samt betydelsen av fortsatta uppföljningar för 
att undersöka hur och i vilken utsträckning ett hälsofrämjande arbetssätt upprätthålls 
och tillämpas av cheferna. Författaren menar att detta är en förutsättning för lärande och 
reflektion kring huruvida man är på rätt väg i utvecklingsarbetet (ibid.).  
 
2.7 Problemformulering 
Kunskaperna är fortfarande begränsade om hur man bäst genomför projekt med syfte att 
utveckla hälsofrämjande arbetsplatser, trots att ett stort antal sådana projekt och 
interventioner har genomförts i olika kommuner (Larsson et al., under tryckning). 
Forskning pekar på svårigheter att erhålla bestående resultat av projekt (Brulin & 
Svensson, 2011) och tidigare studier inom området hälsofrämjande ledarskap 
understryker behovet av att fortlöpande följa upp projektresultat för att säkerställa 
fortlevnaden och vidareutvecklingen av uppnådda effektmål (Gustafsson, 2013., 
Menckel, 2004). Omsorgsförvaltningar utgör en viktig arena för hälsofrämjande arbete 
(Statens folkhälsoinstitut, 2010). En del forskning har bedrivits inom detta område, men 
det finns fortfarande ett behov av studier som undersöker svenska förhållanden, särskilt 
studier som fokuserar på mer långsiktiga resultat av implementeringsprocessen 
(Eriksson, 2011). För att försöka förstå hur målgruppen i ett hälsofrämjande 
ledarskapsprojekt, det vill säga cheferna, konkret omsätter projektet i vardagen kan det 
vara av värde att låta målgruppen med egna ord beskriva detta. Resultatet av sådana 
intervjuer skulle kunna vara användbart för chefer i liknande situationer. Då det avses 
att ta reda på vilka faktorer som stödjer eller försvårar för målgruppen att praktisera ett 
hälsofrämjande ledarskap kan det vara än mer väsentligt att låta individerna själva 



 

 
 

13 

beskriva detta. Som uppföljning och komplement till tidigare genomförd utvärdering av 
projektet Hälsofrämjande ledarskap Gävleborg är det därför intressant att genomföra ett 
fåtal djupintervjuer med några individer ur målgruppen. Detta för att skapa en djupare 
kunskap och förståelse för vilka mekanismer i deras vardag som bidrar till att de 
långsiktiga effektmålen i projektet uppfylls och bibehålls. Därigenom kan också 
kunskap vinnas om vilka eventuella framtida insatser som är önskvärda för 
bibehållandet och vidareutvecklingen av det hälsofrämjande ledarskapet inom 
kommunen.  

 
3. Syfte 
Studiens syfte är att undersöka vad enhetschefer inom kommunal omsorgsförvaltning 
har för uppfattning om hur de praktiserar ett hälsofrämjande ledarskap, samt vilka 
förutsättningar de anser sig ha och behöva för att bibehålla och vidareutveckla ett sådant 
ledarskap. 
 
3.1 Frågeställningar  

1. Hur definierar de deltagande enhetscheferna inom kommunal omsorg ett 
hälsofrämjande ledarskap? 

2. Hur beskriver de deltagande enhetscheferna inom kommunal omsorg att de i 
praktiken gör för att bedriva ett hälsofrämjande ledarskap? 

3. Vilka faktorer anser de deltagande enhetscheferna inom kommunal omsorg 
utgör stöd respektive försvårar för dem när det gäller att bedriva ett 
hälsofrämjande ledarskap och vilken betydelse anser de att projektet 
Hälsofrämjande ledarskap Gävleborg haft i relation till detta?  

4. Vilket stöd önskar de deltagande enhetscheferna inom kommunal omsorg för att 
bibehålla och vidareutveckla sitt hälsofrämjande ledarskap?  

 
4. Metod 
I metodavsnittet beskrivs den metod och ansats som valts för att besvara syftet. Vidare 
beskrivs genomförandet av intervjuerna, utskrifterna samt analysförfarandet. En 
beskrivning ges också av intervjuare, informanter, urvals- och begränsningskriterier 
samt etiska överväganden. 
 
4.1 Val av metod och ansats 
En kvalitativ metod valdes då syftet med denna studie var att undersöka hur de 
deltagande enhetscheferna uppfattar och tolkar den omgivande verkligheten (Backman, 
1998). Den kvalitativa metoden valdes också därför att avsikten var att få fram åsikter, 
attityder, tankar och uppfattningar hos informanterna om hälsofrämjande ledarskap 
(Jacobsen, 2002). En fenomenologisk ansats valdes som inspiration för att svara upp 
mot studiens syfte och frågeställningar, det vill säga att försöka förstå hälsofrämjande 
ledarskap utifrån enhetschefernas egna perspektiv. Syftet med studien var inte att 
kartlägga resultaten av chefernas ledarskap i form av sjukskrivningstal eller 
personalomsättning, i sådana fall hade en kvantitativ metod använts. Syftet var heller 
inte att tolka dolda budskap i informanternas sätt att prata om hälsofrämjande. I sådana 
fall hade en hermeneutisk ansats valts. Denna studie strävade istället efter att försöka 
beskriva hur enhetschefer inom kommunal omsorg själva uppfattar fenomenet 
hälsofrämjande ledarskap och hur de, med sina egna tolkningar av verkligheten, tycker 
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att de praktiserar ett hälsofrämjande ledarskap. Då fenomenologin förutsätter att den 
relevanta verkligheten är vad människor uppfattar att den är och utgår från att vi inte 
kan fånga en beskrivning av det verkliga "objektiva" utan bara människans upplevelse 
(Kvale, 1997), bedömdes denna ansats tillämpbar som inspirationskälla för att 
systematisera upp studien. I enlighet med fenomenologin strävade jag efter att försöka 
se det som informanterna berättade med deras ögon, utan att använda min egen 
förförståelse kring hälsofrämjande ledarskap som referens (ibid.).  
 
4.2 Intervju som datainsamlingsmetod  
Intervjuerna som ligger till grund för resultatet av denna studie utformades som 
semistrukturerade intervjuer, enligt Kvale (1997). De omfattade fyra övergripande 
frågor eller teman, samma teman som utgör frågeställningarna i syftesformuleringen.  
 
Intervjun utgick ifrån ett antal öppna frågeställningar som informanten fick prata fritt 
kring, enligt Jacobsens (2002) rekommendationer. Resterande delar av intervjuerna 
bestod av uppföljningar och utvidgningar av informantens uttalanden kring dessa teman. 
En intervjuguide utformades med förslag till relevanta frågor som stöd i det fall 
intervjuerna inte skulle flyta naturligt. En del av dessa frågor användes, men vävdes då 
in som naturliga följdfrågor till det informanterna tagit upp. 
 
För att förebygga missuppfattningar och ge informanterna möjlighet att kontrollera sina 
uttalanden användes ett reflektivt lyssnande. Detta innebar att jag med jämna 
mellanrum, där det i informantens berättelse passade in, återberättade det informanten 
sagt. Informanten gavs då möjlighet att reflektera över sina uttalanden och eventuellt 
justera eller utöka dessa. Ett reflektivt lyssnande innebär att berättelsen kan bli 
utförligare eftersom nya tankar kan väckas hos informanten då denne hör sina egna 
uttalanden (Barth & Näsholm, 2006). För att uppnå så hög kvalitet som möjligt i studien 
eftersträvades att informanternas utsagor skulle ha tolkats och sedan bekräftats eller 
emotsagts av informanterna, direkt under intervjuerna. Kvale (1997) menar nämligen att 
en intervju har god kvalitet bland annat om tolkningen av informantens uttalanden skett 
redan under intervjun och direkt verifierats av informanten samt att det som blivit uttalat 
är en historia i sig som inte kräver ytterligare beskrivningar och förklaringar för att 
kunna ge svar på syftet.  
 
4.3 Intervjuarens förutsättningar 
Kvale (1997) beskriver hur öppenheten och flexibiliteten i intervjusituationen ställer 
stränga krav på intervjuarens förberedelser och kompetens. Att lära sig att bli 
intervjuare sker genom att intervjua menar han (ibid.). Jag upplevde att mina 
erfarenheter av att arbeta med MI (Motiverande samtal) samt olika former av 
behandlingssamtal var användbart under intervjuandet. (För att läsa mer om MI som 
metod och förhållningssätt, se Barth och Näsholm, 2006.) Jag anser mig förtrogen med 
ett reflektivt lyssnande och har erfarenheter kring hur en berättelse kan påverkas av mitt 
kroppsspråk, tonläge och eventuella följdfrågor. Förberedelserna inför intervjun, i form 
av ett tydligt formulerat syfte och utifrån detta genomtänkta intervjufrågor, underlättade 
identifieringen av de uttalanden som var viktiga att följa upp. Detta kan ha stärkt 
förutsättningarna att erhålla berättelser som kan ge svar på syftet med studien (Kvale, 
1997).  
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4.4 Urval och avgränsningar 
Hälsofrämjande ledarskap Gävleborg var ett stort och komplext projekt med många 
intressanta aspekter att utforska. De kommuner som deltog skiljer sig åt i flera 
avseenden, inte minst när det gäller de kommunspecifika aktiviteterna som genomfördes 
under projekttiden. De är också av varierande storlek och struktur och innefattar både 
storstads- och landsbygdskommuner. Denna studie har därför avgränsats till att 
undersöka en av de sex kommunerna.  
 
Då en kandidatuppsats är relativt begränsad i sin omfattning gör denna studie inga 
anspråk på att utvärdera projektet i kommunen som helhet. Fokus har inte heller varit 
effekter i form av förbättrad hälsa bland medarbetare i den aktuella kommunen. 
Frågeställningarna koncentrerades istället kring hur den primära målgruppen, det vill 
säga enhetscheferna, beskriver sin relation till hälsofrämjande ledarskap. 
 
För att ytterligare begränsa studiens omfattning samt höja generaliserbarheten, dvs. öka 
chanserna att resultatet är användbart på flera arbetsplatser, avgränsades studien också 
till att undersöka enhetschefer inom omsorgsförvaltningen. Att just 
omsorgsförvaltningen valdes som utgångspunkt för studien har också att göra med att 
medarbetarna inom sådana förvaltningar i hög grad representerar den målgrupp som 
Statens folkhälsoinstitut (2010) anser bör uppmärksammas särskilt i det hälsofrämjande 
arbetet, det vill säga kvinnor i åldersgruppen 50-64 år.  
 
I en grupp där samtliga personer inkluderas i ett projekt förekommer sannolikt en 
spridning i grad av intresse och engagemang för uppgiften. Det hade varit intressant att 
beskriva även de mindre intresserade chefernas tankar kring ett hälsofrämjande 
ledarskap för att få en mer täckande bild av projektet. För att öka chansen att erhålla 
utförliga och väl genomtänkta svar under intervjuerna ansågs det dock viktigt att 
informanterna tillhörde den del av målgruppen som visat engagemang för projektet. 
Ytterligare en avgränsning som gjordes var alltså att endast inkludera enhetschefer som 
under projektets gång visat engagemang för de hälsofrämjande frågorna. 
 
4.5 Informanter 
Informanterna har mellan 5 och 20 års erfarenhet av arbetsledning inom offentlig 
verksamhet. Samtliga har deltagit i projektets tre utbildningssteg samt den 
kommunspecifika utbildningen i coachande ledarskap. Samtliga informanter är kvinnor 
i åldrarna ca 40 till ca 60 år. De har varierande utbildningsbakgrund. Det faktum att 
kvinnor är en grupp som särskilt bör uppmärksammas avseende arbetsmiljöinsatser 
(Statens folkhälsoinstitut, 2010) är en av anledningarna till att informanterna som valts 
ut för denna studie är uteslutande kvinnor. Andra anledningar är att majoriteten av 
enhetscheferna inom kommunal omsorgsverksamhet är just kvinnor samt att de 
enhetschefer som av hälsosamordnaren angivits som mest engagerade i det 
hälsofrämjande projektet var kvinnor. Konsekvenserna av att inte inkludera män i denna 
studie är att det inte har varit möjligt att anlysera eventuella skillnader mellan mäns och 
kvinnors svar, vilket kan ses som en brist. Att informanterna var representativa för 
målgruppen, samt att de visat intresse och engagemang för de hälsofrämjande frågorna 
bedömdes dock som viktigare för att få användbara svar på denna studies 
frågeställningar. 
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4.6 Genomförande 
Hälsosamordnaren och tillika kommunens samordnare för projektet ombads namnge ett 
antal enhetschefer inom omsorgsförvaltningen som visat intresse och engagemang för 
projektets innehåll. Fem enhetschefer inom omsorgsförvaltningen valdes ut och 
kontaktades via telefon från den lista på namn som hälsosamordnaren tillhandahållit. 
Samtliga enhetschefer som kontaktades visade intresse att delta. Ett missiv (bilaga 2) 
skickades genast via mail så att enhetscheferna också skriftligen fick information om 
vad det skulle innebära för dem om de tackade ja till deltagande i studien. Samtliga 
tillfrågade var fortsatt intresserade av att delta och tid och plats bokades utifrån 
informantens önskemål. På grund av flera ombokningar med en av de tilltänkta 
informanterna uppstod till sist en tidsbrist som ledde till att denne informant uteslöts ur 
studien. De fyra återstående intervjuerna genomfördes i avskildhet för att minimera 
störande inslag. Samtliga informanter godkände att bandspelare användes för att 
registrera intervjun, något som är önskvärt eftersom intervjuaren då kan koncentrera sig 
på ämnet och dynamiken i intervjun. Med en bandspelare till hjälp registreras ord, 
tonfall, pauser och dylikt så att intervjuaren har möjlighet att återvända till samtalet för 
omlyssning (Kvale, 1997). Efter genomförd intervju tackade intervjuaren för 
deltagandet och informanten gavs utrymme att ställa eventuella frågor och prata om hur 
det kändes att bli intervjuad. Informanten tillfrågades också hur en uppföljning av 
intervjun bäst skulle genomföras. Uppföljningen syftade till att ge informanten 
möjlighet att läsa igenom det utskrivna materialet och eventuellt justera eller utveckla 
innehållet (se kap 4.7).  
 
4.7 Utskrift och analys 
Då ordagranna intervjuutskrifter lätt tenderar att bli en skärm mellan forskaren och den 
ursprungliga informationen (Kvale, 1997) undveks en sådan form av transkribering av 
intervjuerna i denna studie. Syftet med studien krävde inte någon djuplodande tolkning 
av underliggande budskap i informanternas uttalanden, utan snarare att synliggöra 
informanternas tankar, såsom de själva uttryckte dem. Därför utformades utskrifterna av 
intervjuerna på ett sätt som överensstämde med informanternas sätt att uttala sig. 
Målsättningen var att informanterna själva skulle känna igen sig i det skrivna.  
 
Efter att samtliga intervjuer genomförts lyssnade författaren igenom respektive intervju 
två gånger för att få en övergripande bild av meningen i det som informanten berättade. 
Genom att direkt lyssna till och strukturera det ursprungliga talet upplevdes det lättare 
att inta en empatisk attityd till vad som sades i intervjuerna, vilket också Kvale (1997) 
beskriver. För att göra rättvisa åt informanten, som senare skulle läsa igenom det 
utskrivna, omformulerades informanternas uttalanden till skriftspråk. I värsta fall skulle 
informanten kunna bli sårad om intervjun som lämnades ut hade skrivits ut ordagrant. 
De delar av intervjun som inte innehöll så mycket information av värde för studiens 
syfte koncentrerades och sammanfattades. Utskriften av intervjun mailades, enligt 
överenskommelse med informanterna vid intervjutillfället, till respektive informant för 
att ge denne möjlighet att korrigera, förtydliga och utveckla sina uttalanden. Ingen av 
informanterna hade något att invända mot det skrivna. De hade inte heller något som de 
ville utveckla ytterligare. 
 
Efter att utskriftsprocesserna genomförts med samtliga informanter hade också en god 
del av analysen genomförts. Enligt Kvale (1997) sker analysen i sex steg;  
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Det första och andra steget motsvarades i denna studie av att intervjuaren strävade efter 
att få informanterna att, genom användandet av ett reflektivt lyssnande, upptäcka nya 
samband i sin livsvärld på grund av de beskrivningar de själva gjorde. 
 
Det tredje steget motsvarades i denna studie av att intervjuaren, under intervjun, 
försökte tolka meningen i det som informanterna beskrev, för att låta dem antingen hålla 
med, korrigera eller utveckla intervjuarens tolkning.   
 
Det fjärde av Kvales (ibid.) steg motsvarades i denna studie av genomlyssningen av de 
inspelade intervjuerna och struktureringen och utskrifterna av dessa då överflödigt 
material också uteslöts. Själva analysarbetet, då innebörderna av informanternas 
uttalanden utveckladess och informanternas egna uppfattningar försökte tydliggöras, 
kan också sägas utgöra en del av Kvales fjärde steg.  
 
Det femte steget innebar i denna studie att informanterna erbjöds att ge respons på 
utskrifterna av intervjuerna genom att kommentera intervjuarens tolkningar och 
utveckla sina uttalanden. 
 
Enligt Kvales sex steg skulle aktuell studie ha hunnit till steg fem i analysen efter det att 
informanten korrigerat och utvecklat sina uttalanden i den utskrivna intervjun (Kvale, 
1997).  
 
När samtliga intervjuer, utskrifter och respons genomförts återstod därmed att försöka 
klarlägga informanternas meningsenheter, det vill säga urskilja de utsagor som kunde 
besvara frågeställningarna i denna studie och sedan analysera dessa utsagor utifrån 
återkommande utsagor och teman i de fyra intervjuerna sammantaget (Kvale, 1997). 
Detta gjordes genom att först tilldela de olika intervjuutskrifterna var sin färg. Därefter 
sorterades meningsenheterna in under rubriker motsvarande de fyra övergripande 
frågeställningarna. Resultatet av detta var en mängd blandade uttalanden under varje 
frågeställning, vilka ytterligare en gång grupperades i olika teman. Då informanterna 
representerades av skilda färger var det möjligt att se vem som uttalat vad och om flera 
av de uttalanden som gjorts tillhörde samma person eller representerade samtliga 
informanter. Målsättningen var att de centrala teman som utkristalliserades, det vill säga 
essensen i de sammantagna utskrifterna, till sist skulle knytas samman i en deskriptiv 
utsaga kring frågeställningarna i denna studie. 
 
4.8 Etiska överväganden 
HSFR:s forskningsetiska principer (Humanistisk-samhällsvetenskapliga 
forskningsrådet, 1999) har utgjort en vägledning för genomförandet av denna studie på 
så sätt att de fyra huvudkraven har tagits i beaktande i samband med metodupplägg och 
intervjugenomförande. 
 
I enlighet med samtyckes- och informations- samt nyttjandekraven erhöll de tilltänkta 
informanterna först en muntlig beskrivning av studiens syfte och upplägg samt vad 
deras egen roll skulle innebära i det fall de önskade delta i studien. Då de vid första 
kontakten visat intresse för att ingå i studien skickades också ett missiv (bilaga 1) med 
information om studiens syfte, informanternas frivilliga deltagande, möjligheten att när 
som helst avbryta sin medverkan samt kontaktuppgifter till författare, handledare och 
institution. Missivet innehöll även information om var studien skulle komma att 
publiceras samt att resultatet endast kommer att användas i forskningsändamål.  
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Inför respektive intervju fick informanterna återigen information om studien samt i 
vilken grad deras medverkan skulle kunna vara möjlig att identifieras. De fick veta att 
rapporten skulle innehålla information om vilken kommun och förvaltning som avsågs i 
studien samt att fem informanter var uttagna, men att citat skulle avidentifieras och 
uttalanden omformuleras i de fall detaljer riskerade att härleda till en särskild person. I 
redovisningen av informanternas uttalanden har deras namn bytts ut i syfte att dölja 
deras indentitet. Materialet som användes i denna undersökning har förvarats på ett sätt 
så att endast författaren och ingen utomstående haft tillgång till det. På så sätt har 
ansträngningar gjorts för att tillgodose konfidentialitetskravet.  
 
Det faktum att utvald kommun och förvaltning uppges i rapporteringen av studien 
skulle kunna inverka menligt på de individer som berörs på så sätt att information som 
kan upplevas som negativ offentliggörs. Det bedöms dock som svårgenomförbart att 
förklara syftet och beskriva utgångspunkterna för frågeställningarna i studien utan att 
namnge det aktuella projektet, den inkluderade kommunen samt den förvaltning som 
avses. Den kritik som i studien riktas till kommun- och förvaltningsledning är både 
positiv och negativ och syftar till att utgöra en grund för framtida förbättringar av 
organisationen, allt för att öka förutsättningarna för ett hälsofrämjande ledarskap. Enligt 
forskningskravet bedöms därför värdet av det förväntade kunskapstillskottet som 
tillräckligt för att publicera studien på det sätt som nu görs. 

 
5. Resultat och analys 
I detta kapitel redovisas informanternas gemensamma utsagor, indelade i avsnitt 
motsvarande studiens övergripande frågeställningar. Varje avsnitt innehåller citat från 
informanterna och avslutas med en sammanfattning och analys av det som framkommit.  
 
5.1 Enhetschefernas definitioner av hälsofrämjande ledarskap 
På frågan om vad hälsa innebär svarar flertalet av informanterna att det är att ha balans i 
livet, att må bra i helheten. Både fysiskt och psykiskt välmående inkluderas i begreppet. 
Det råder även en samstämmighet i åsikten att hälsa handlar om en förmåga att hantera 
sin vardag. Flera påtalar att alla människor har olika förutsättningar och styrkor och att 
hälsa handlar om att det ska finnas en balans mellan krav och förmåga. 
 
”Hälsa är att man har någon form av balans, att det känns ok i både kroppen och 
knoppen. Det handlar inte om att vara 100 procent frisk utan att fungera psykiskt och 
fysiskt på ett sätt som motsvarar de krav vardagen ställer.”(Anna) 
 
Begreppet hälsofrämjande ledarskap definieras av informanterna som ett sätt att leda 
med fokus på det som fungerar. Att ta vara på människors resurser och att arbeta för att 
alla ska nå sin fulla potential. Detta innebär enligt enhetscheferna att man behöver ha en 
tillit till sina medarbetare, att man ger dem ansvar och hjälper dem att byta fokus från 
det som de anser att de är dåliga på och istället lyfta fram medarbetarnas kunskaper och 
kvaliteter. Det coachande förhållningssättet som hälsofrämjande strategi är något som 
samtliga informanter återkommer till upprepade gånger under intervjuerna.  
 
”I ett hälsofrämjande ledarskap måste man vara rak och öppen med förväntningar och 
förutsättningar, vara coachande i sitt sätt – stötta medarbetare att själva komma fram 
till lösningar på sina problem.”(Anna) 
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Hälsofrämjande ledarskap är enligt några av informanterna att ha ett individanpassat 
och situationsanpassat ledarskap – att inte prata på samma sätt med alla samt att anpassa 
sin ledarstil efter vad situationen kräver.  
 
En hälsofrämjande ledare är enligt informanterna medveten om att hälsan påverkas av 
både arbets- och privatliv. Utöver att som chef arbeta för goda förutsättningar på 
arbetsplatsen innebär det hälsofrämjande ledarskapet också att chefen bör intressera sig 
för medarbetarnas hälsovanor på fritiden. Detta innebär enligt enhetscheferna att påtala 
vikten av en hälsosam livsstil, att diskutera kost, motion, rökning, att finna tid för 
återhämtning och så vidare, samt att vid de årliga utvecklingssamtalen lyfta frågan om 
medarbetarnas hälsa och samtala om vad medarbetarna gör för att förbättra alternativt 
bibehålla sin hälsa.  
 
Samtliga informanter betonar vikten av att som chef föregå med gott exempel. Det 
innebär att chefen själv behöver vara i balans och ha en hälsosam livsstil och att detta på 
något sätt förmedlas till medarbetarna. Det råder en enighet om att man som chef 
påverkar sina medarbetare mer än man själv tror och att det därför är mycket viktigt att 
leva som man lär.  
 
”Det är ingen idé att jag pratar med personalen om att de behöver finna tid för 
återhämtning om jag själv hela tiden arbetar sent och tar med arbetsuppgifter hem på 
helgerna.”(Anna) 
 
Att föregå med gott exempel får dock inte innebära att man blir så präktig att man ger 
medarbetarna dåligt samvete, då det snarare leder till ohälsa. Som chef behöver man 
hitta en balans i sitt förhållningssätt och framtoning, påtalar informanterna. Några 
menar att det är positivt om medarbetarna förstår att chefen är mänsklig. Samtidigt 
måste chefen vara professionell eftersom denne, med sitt sätt att vara, visar vad som är 
ok i personalgruppen.  
 
”Som chef lägger jag ribban för hur man diskuterar i personalgruppen genom att 
föregå med gott exempel – att fokusera på det friska. Jag behöver få personalen att 
fokusera på det de ska göra, utifrån de förutsättningar som finns, jag behöver få dem att 
fokusera på det vi har – inte det som fattas.”(Klara) 
 
Samtliga informanter anser att man som chef kan ha mer eller mindre lätt för det 
hälsofrämjande förhållningssättet. Viktiga egenskaper för en hälsofrämjande ledare är 
att man i grunden är positivt lagd och att man har ett intresse för de hälsofrämjande 
frågorna, samt att man är nyfiken på människor och tycker om sin personal. En 
hälsofrämjande ledare behöver ha en förmåga att lyssna och att läsa av andra människor 
och att se individuella behov. Detta är inte något man kan låtsas, det måste komma 
inifrån, vara genuint.  
 
”En hälsofrämjande chef har en positiv, salutogen grundsyn.”(Mia) 
 
”En hälsofrämjande chef måste gilla personerna som ingår i personalgruppen. Man 
måste tycka om att jobba med människor och ha förståelse för att alla har sitt bagage 
och att det finns en anledning till att människor är som de är.”(Klara) 
 
En av informanterna är tydlig med att hälsofrämjande ledarskap är att vara ute i god tid, 
att snabbt ta tag i situationer där man ser tecken på att en anställd mår dåligt. 
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Förutsättningen för att kunna göra detta är att man som chef har koll på sin 
personalgrupp, vilket man endast kan ha genom att vara närvarande. 
 
En annan dimension av hälsofrämjande ledarskap som framkommit under intervjuerna 
handlar om personlig utveckling och vikten av att bryta mönster och ändra vanor. 
Någon menar att hälsofrämjande ledarskap kan vara att man försöker lära sina 
medarbetare att se saker ur andra synvinklar och att ifrågasätta sina egna tankar.  
 
En av informanterna sammanfattar hälsofrämjande ledarskap på följande sätt: 
 
”Hälsofrämjande ledare har ett eget hälsosamt leverne, bedriver ett coachande 
ledarskap, tar vara på människors resurser och trampar inte på någon. En sådan ledare 
låter folk blomma och bli glada och duktiga. Den ger sina medarbetare ansvar och tror 
på folk. Den ledaren har tillit till sin personal och en tro på människors inneboende 
kraft att de klarar av mer än man tror och mer än vad de själva tror. Om någon tror på 
dig så fixar du det och den kraften är jättestark!” (Lisa)  
 

5.1.2	  Sammanfattning	  och	  analys	  	  
Samtliga informanter har en helhetssyn på hälsa. De menar också att begreppet hälsa 
bör sättas i relation till de vardagliga krav som ställs på individen och att hälsa för en 
individ inte behöver vara detsamma som för en annan. Detta motsvarar de definitioner 
som redogjorts för i bakgrundskapitlet. Informanterna tycks ha samma syn på hälsa som 
WHO har i sina senare beskrivningar av vad hälsa är, det vill säga en resurs för 
vardagslivet vilken skiljer sig åt från individ till individ och från situation till situation 
(Scriven, 2010/2013).  
 
Hälsofrämjande ledarskap definieras av informanterna som ett ledarskap med fokus på 
det positiva, som lyfter fram medarbetares styrkor genom att förmedla tillit, vara tydlig 
med förväntningar och förutsättningar samt att ge ansvar och stöttning genom ett 
coachande förhållningssätt. Det innebär att sträva efter personlig utveckling för 
medarbetarna och att vara öppen för nya perspektiv. Hälsofrämjande ledarskap är också, 
enligt vissa informanter, att tidigt se tecken på ohälsa hos individer och grupper och att 
snabbt sätta in åtgärder. En hälsofrämjande ledare behöver enligt informanterna ha en i 
grunden positiv inställning till livet och sina medarbetare, föregå med gott exempel i 
flera avseenden, skapa trivsel på arbetsplatsen samt diskutera med sina medarbetare 
kring hälsa och vikten av en hälsosam livsstil. I enlighet med tidigare definitioner 
beskriver således informanterna att hälsofrämjande ledarskap är ett mångfacetterat 
begrepp som omfattar allt ifrån subventionerade träningskort till tydliga mål och 
medbestämmande på arbetsplatsen. Essensen av hur informanterna relaterar till 
hälsofrämjande ledarskap är fokusering på det friska, vilket överensstämmer med själva 
definitionen av främjande enligt Menckel (2004). Samtidigt finns i intervjuerna flera 
uttalanden om tidiga insatser, att snabbt uppmärksamma de som mår dåligt, att kalla till 
tidiga rehabiliteringssamtal och så vidare, vilket kan tolkas som en sammanblandning 
av begreppen främjande och förebyggande. Detta kan tänkas vara en spegling av det 
faktum att det idag inte finns någon strikt svensk definition av hälsofrämjande 
ledarskap, eller som ett uttryck för att främjande och förebyggande arbetsmiljöarbete i 
praktiken överlappar och kompletterar varandra på ett nödvändigt sätt (ibid.). I 
informanternas uttalanden kring begreppet hälsofrämjande ledarskap märks en betoning 
på vikten av ledarens förhållningssätt till sina medarbetare. De uttrycker att ledarens 
förmåga att få sina medarbetare att känna sig sedda, duktiga och delaktiga är avgörande 
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för om arbetsplatsen ska vara hälsofrämjande eller inte, vilket överensstämmer med 
tidigare studier av hälsofrämjande ledarskap (Dellve et al., 2006; Hansson, 2010; 
Hultberg, 2007; Larsson et al., under tryckning). Informanterna menar också att en 
hälsofrämjande ledare behöver ha vissa grundläggande egenskaper såsom en salutogen 
världsbild, en positiv inställning till sina medarbetare och balans i livet, något som även 
Hansson (2010) betonar är förutsättningar för ett hälsosamt och framgångsrikt 
ledarskap. 
 
5.2 Enhetschefernas beskrivningar av sitt hälsofrämjande i praktiken 
Det hälsofrämjande ledarskapet är enligt informanternas beskrivningar mångfacetterat. 
Sammanställningen av intervjusvaren har kategoriserats under olika rubriker för att 
tydliggöra de teman som enligt informanterna utgör deras hälsofrämjande ledarskap i 
praktiken. 

5.2.1	  Att	  coacha	  
Det coachande förhållningssättet är enligt informanterna en av de viktigaste 
ingredienserna i ett hälsofrämjande ledarskap. Samtliga uttrycker att det är den 
komponent som utgör den största skillnaden i deras ledarskap efter att de har börjat 
arbeta medvetet hälsofrämjande. Coachande ledarskap innebär enligt informanterna att 
undvika att ta över problem som medarbetare kommer med och istället, genom 
coachande frågor, stödja personen att komma fram till egna lösningar på svårigheter. 
Enligt informanterna blir det oftast bättre resultat om individen hittar sitt eget sätt att 
lösa uppgiften. Andra vinster med ett coachande ledarskap är att medarbetarna växer 
som personer och att de lär för livet. De blir mer självgående, vilket innebär att 
informanterna i sin tur blir avlastade. Att arbeta coachande är en mycket medveten 
strategi hos majoriteten av informanterna. Någon uttrycker dock att det är ett 
förhållningssätt som utvecklats med åren och att det är det sätt att leda som för henne 
faller sig mest naturligt. 
 
”Genom att vara en coachande chef kan jag göra min personal bättre. Jag tar inte över 
problem som de anställda kommer med utan bollar tillbaka frågan så att personen själv 
kan lösa problemet. Jag har märkt att det blir bättre resultat om jag coachar och 
stödjer personen att själv komma fram till lösningen.” (Anna)  
 
”Jag tror på mina medarbetare och ger dem stort ansvar, vilket gör att de växer. Jag 
diskuterar tillsammans med min personal kring hur vi ska lösa frågor, ger dem 
förtroende att arbeta självständigt och peppar dem att utvecklas. Jag arbetar 
coachande, men det är kanske något som genomsyrar jobbet bara, kanske inte något 
som jag gör helt medvetet.” (Lisa) 
 
Det coachande förhållningssättet är även användbart inom chefsgruppen. Flera av 
informanterna uttrycker att enhetscheferna coachar varandra i olika sammanhang såsom 
vid ledningsgruppsmöten då man går laget runt och varje person ges utrymme att 
ventilera sina svårigheter. Ofta används de coachande metoderna på ett mer oreflekterat 
sätt inom chefsgrupperna, informanterna beskriver att de använder sig av coachande 
frågor till varandra utan att tänka på det.  

5.2.2	  Att	  föregå	  med	  gott	  exempel	  
En annan mycket viktig del i att vara hälsofrämjande som chef är enligt samtliga 
informanter att föregå med gott exempel. Informanterna beskriver att de strävar efter att 
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vara goda förebilder för sin personal genom att själva leva hälsosamt, det vill säga 
motionera, äta rätt, försöka finna tid för återhämtning och ägna sig åt fritidsaktiviteter 
som leder till glädje och påfyllnad. En viktig del i detta är också att på ett balanserat sätt 
förmedla sin hälsofrämjande livsstil till medarbetarna. Det får inte bli för hurtigt och 
överdrivet, då medarbetare kan känna sig kränkta eller otillräckliga. Samtidigt hyser 
informanterna en stark övertygelse om att de, genom att förmedla till medarbetarna att 
de själva arbetar för att förbättra sin hälsa, kan inspirera och stimulera dessa att till 
exempel börja träna eller ändra sina kostvanor. 
 
”Genom hur jag är och mitt sätt att leva försöker jag vara en god förebild för min 
personal. Jag rör på mig mycket och ägnar mig åt saker som ger mig påfyllnad och får 
mig att må bra på fritiden. Det pratar jag med min personal om. Jag försöker göra dem 
medvetna om sambandet mellan motion, återhämtning och hälsa samt vikten av att göra 
saker som man blir glad av.”(Anna)  
 
”Det är inte additionsstressen jag är ute efter utan jag vill verkligen att de ska bli 
peppade av att de ser att jag också försöker jobba med mig själv.” (Mia) 
 
”Jag försöker vara tydlig med att jag är en människa med fel och brister, man får inte 
vara för präktig som chef heller, inte komma med för många pekpinnar. Andra kan 
känna sig kränkta och må ännu sämre för att de åker hem och äter chips istället för att 
träna.”(Klara) 
 
Bland informanterna finns också en övertygelse om att det är av stor betydelse att 
föregå med gott exempel inte bara inom området hälsosam livsstil, utan också inom 
andra områden där man vill påverka sina medarbetare. Genom att visa med sig själv hur 
de vill att medarbetarna ska agera ökar chanserna att få önskat resultat. Detta är enligt 
informanterna ett mer effektivt sätt att leda medarbetare än att bara tala om för dem hur 
de ska göra och det är användbart inom de flesta områden, från att fika mer med de 
gamla till att fokusera mera på det positiva. 
 
”Vill jag påverka min personal att till exempel fika mera med de gamla kan jag försöka 
föregå med gott exempel genom att ta min kaffekopp och sätta mig med de gamla. På så 
sätt visar jag med mig själv hur jag vill att de ska göra, snarare än att säga det till 
dem.”(Anna) 
 
”Jag tänker mycket på mitt eget kroppsspråk och hur man kan hitta små detaljer i sitt 
ledarskap för att vara mer hälsofrämjande. Man påverkar mycket som chef och lägger 
ribban för hur vi pratar med varandra. Om jag vill att de anställda ska fokusera på det 
friska kan jag inte göra tvärt om själv.” (Klara) 

5.2.3	  Att	  samtala	  om	  hälsa	  
Informanternas definitioner av hälsa avspeglar sig i hur de arbetar hälsofrämjande. 
Samtliga försöker finna forum för att samtala med sin personal om deras hälsovanor. Ett 
sådant forum är utvecklingssamtalen, då samtliga informanter har som rutin att ta upp 
medarbetares hälsostatus och hälsovanor till diskussion. Utvecklingssamtalen är ett av 
få tillfällen då enhetscheferna träffar sina medarbetare enskilt och därför tar de tillfället i 
akt att samtala om mer personliga frågor, såsom hur medarbetare mår och vad de gör för 
att främja sin hälsa. Samtliga informanter använder utvecklingssamtalen för att peppa 
medarbetare att utnyttja kommunens subventionerade träningskort och möjligheten att 
träna och få massage på arbetstid: 
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”Jag frågar alltid medarbetarna vid utvecklingssamtal om hur de främjar sin hälsa. Jag 
brukar också peppa mina anställda att använda sina badkort och sin friskvårdstid. 
Friskvårdstiden har varit lite omstridd och vissa hävdar att den missbrukas, men man 
måste lita på sin personal.” (Lisa)  
 
Personalmöten och planeringsdagar är andra exempel på samtalsforum för 
hälsofrämjande frågor. Tre av informanterna berättar att de använder personalmöten 
och/eller planeringsdagar för att samtala med personalgruppen kring frågor som rör 
hälsofrämjande. Ämnen som diskuteras kan vara hur man ska göra för att hålla sig frisk, 
personlig utveckling, återhämtning, rökning, grupprocesser mm. I samtal om hälsa med 
personalen beskriver några att de betonar medarbetarnas egetansvar, både för sin hälsa 
och för trivseln på arbetsplatsen. En informant beskriver att hon även informerar 
medarbetarna om att de har ett ansvar för varandra, att alla behöver hjälpas åt för att 
uppmärksamma om en kollega inte mår bra. En av informanterna har vid några tillfällen 
använt en kortlek, vilken distribuerades under projektet, med hälsofrämjande 
frågeställningar i personalgruppen som ett sätt att samtala med medarbetarna om hälsa: 
 
”Ibland inleder jag personalmötet med att prata om olika saker jag tagit till mig på 
föreläsningar och böcker jag läser. Jag är själv intresserad av personlig utveckling och 
hälsofrämjande frågor och det försöker jag dela med mig av till medarbetarna vid 
personalmöten, planeringsdagar och andra tillfällen då vi träffas i grupp.” (Mia) 

5.2.4	  Att	  vara	  närvarande	  
Majoriteten av informanterna anser att en mycket viktig del i att arbeta hälsofrämjande 
är att vara närvarande som chef. Närvarande handlar om att vara delaktig i 
personalgruppen för att ha möjlighet att se hur medarbetarna mår på både individ- och 
gruppnivå. Det syftar också till att finnas på plats för att påverka och skapa samhörighet 
med sina medarbetare. Genom att vara tillgänglig och svara på frågor så fort som 
möjligt minskar osäkerhet och spekulationer bland personalen. En av informanterna 
förklarar att möjligheten att komma in till chefen och prata av sig ibland kan vara 
tillräckligt för att en medarbetare ska kunna gå vidare och antingen lämna problemet 
bakom sig alternativt ta itu med det. Vidare är närvaro en förutsättning för att ha 
möjlighet att föregå med gott exempel och sprida en positiv stämning i arbetsgruppen 
menar några av informanterna: 
 
”Jag äter alltid lunch på jobbet även om jag egentligen inte har tid. Det gör jag för att 
visa med mig själv att jag tycker att det är viktigt – föregå med gott exempel – och för 
att det ger mig en chans till vardagsprat med personalen. Jag tycker att det är 
värdefullt att prata om värderingar och om hur man tänker i olika frågor som inte 
behöver ha med jobbet att göra.”(Anna) 
 
”Därför är det viktigt att jag är bland personalen så mycket som möjligt. Jag ser till att 
alltid vara här på morgonen när de börjar. Det är då jag har min chans att träffa dem 
för sedan sprids de ut i verksamheten. Jag ser också till att vara här när de kommer in 
på lunch för att sitta med och prata och pejla av läget. Kolla hur de mår, om det 
förekommer mobbing, hur de trivs med varandra osv. Jag är ganska bra på det.”(Mia) 
 
Tre av informanterna beskriver alltså att fysisk närvaro är av stor vikt för deras 
ledarskap. De påtalar samtidigt att det inte är säkert att man är närvarande bara för att 
man är på plats, att tidsbrist och hög arbetsbelastning kan leda till att man inte är 
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närvarande för sina medarbetare trots att man finns där rent fysiskt, eller att tankarna 
ibland är på en annan plats under ett personalmöte. En annan informant uttrycker att 
medarbetare kan uppleva chefen som närvarande och tillgänglig även om denne inte 
finns på plats. Denne informant menar att självständiga medarbetare kan nöja sig med 
vetskapen om att chefen går att nå via telefon, om medarbetarnas erfarenheter är att 
chefen finns till hands när det behövs. 

5.2.5	  Att	  fokusera	  på	  det	  positiva	  
Informanterna är överens om att hälsofrämjande ledarskap handlar om att fokusera på 
det positiva, det friska, det som fungerar. Det finns olika sätt att göra detta i praktiken. 
Genom att försöka sprida en positiv stämning i personalgruppen anser några att man har 
kommit en bit på väg. Att ge beröm och lägga över ansvar på individerna är andra 
metoder som informanterna använder för att stärka medarbetarnas tilltro till den egna 
förmågan och öka deras medvetenhet om sina styrkor. Genom att själv ha en positiv 
grundinställning och på så sätt föregå med gott exempel försöker några informanter 
påverka sina medarbetare att ha ett mer hälsofrämjande förhållningssätt: 
 
”Jag tror att det är viktigt att man får en positiv känsla i början på dagen så jag 
försöker vara där på morgonen och skapa en bra stämning. Ibland är stämningen på 
topp redan från början och då är det bara att vara där, men ibland kan det ha hänt 
något i gruppen eller för en enskild medarbetare och en negativ inställning hos en 
person kan lätt påverka hela gruppens sinnesstämning. Går man sedan iväg till sina 
arbetsuppgifter med en tung känsla finns det en risk att resten av dagen också blir lite 
tung. Jag försöker att ge alla en bra start på dagen, genom att berätta om något trevligt 
eller sprida en bra känsla på något annat sätt.” (Anna) 
 
”Jag strävar efter att ge dem beröm när de gör något bra. Men det är samma sak här, 
man ska inte ge beröm bara för sakens skull, man måste mena det man säger.” (Klara) 

5.2.6	  Att	  individanpassa	  sitt	  ledarskap	  
Ett individanpassat ledarskap är en förutsättning för hälsofrämjande arbete menar 
informanterna. De anser att det är viktigt att lyssna och se individuella behov, att få 
varje medarbetare att känna sig sedda, vilket inte är det samma som att se alla 
medarbetare. Hälsofrämjande handlar om att som chef ha en medvetenhet om att alla 
människor har olika styrkor och svårigheter och att hälsan är avhängig individens 
förutsättningar att hantera de krav som ställs. Informanterna strävar därför efter att 
anpassa sitt ledarskap så att det överensstämmer med varje medarbetares förutsättningar 
och de försöker ta hänsyn till att olika individer har olika behov av stöttning. Någon 
påtalar att det inte är rättvist att behandla alla lika, även om det ofta är vad personalen 
efterfrågar: 
 
”Jag försöker att anpassa mitt sätt att förmedla information till mina medarbetare så 
att alla har möjlighet att ta in den. Jag har rätt bra koll på vilka som vill ha det 
skriftligt, vilka som kanske behöver skriva ner det jag säger på ett papper och vilka som 
behöver få det uppritat framför sig. Jag får hela tiden jobba hårt med mig själv för att 
inte prata för snabbt och med för många ord. Jag måste också påminna mig själv om att 
alla människor har olika förutsättningar och är olika stresståliga. Jag själv har en 
ganska hög stresstolerans och kan pressa mig rätt hårt under perioder eftersom jag är 
bra på att hitta återhämtning. Därför är det extra viktigt att jag påminner mig om att 
alla inte har samma stresstolerans.”(Mia) 



 

 
 

25 

5.2.7	  Att	  vara	  tydlig	  
Informanterna beskriver att tydlighet är viktigt för att personalen ska trivas och må bra 
på arbetet. Att vara tydlig som chef innebär enligt informanterna att man är rak och 
öppen med sina ståndpunkter i olika frågor, att man informerar om de förutsättningar 
som finns och förklarar orsakerna till varför vissa beslut behöver tas. Tydligheten 
representerar också en strävan efter att medarbetarna ska ges möjlighet att se sin roll i 
ett större sammanhang och förstå anledningen till att vissa arbetsuppgifter ska utföras på 
ett särskilt sätt. Tydlighet innefattar även att följa upp saker som görs, så att 
personalgruppen inte upplever att de görs bara för sakens skull. Det är dessutom viktigt 
att vara tydlig med de förväntningar man har på personalen menar informanterna, 
liksom att vara genuin i det man förmedlar till medarbetarna. I tydligheten inryms också 
att våga vara obekväm när situationen kräver:  
 
”Jag är lite mera chef nu än jag var förut och strävar inte längre efter att hela tiden 
vara alla till lags. Det har visat sig att personalen uppskattar det mer… Jag ställer 
högre krav på medarbetarna nu att de ska ta sitt ansvar, på samma sätt som att jag ska 
ta mitt… Jag anstränger mig för att följa upp saker som vi gör så att de inte bara görs 
för sakens skull. Ett exempel är att återkomma till den planering som jag och 
medarbetarna gör tillsammans. Att prata om den planeringen och påminna 
medarbetarna om att det faktiskt är deras egna ord som står där. Att sträva efter att alla 
i personalen ska veta varför vi väljer att göra på ett visst sätt i vissa situationer och på 
ett annat sätt i andra situationer.” (Klara) 

5.2.8	  Att	  göra	  tidiga	  rehabiliteringsåtgärder	  
En del av cheferna tar upp rehabiliteringssamtal som ett sätt att arbeta hälsofrämjande. 
Det finns riktlinjer om att enhetschefen ska ha ett särskilt samtal, ett 
rehabiliteringssamtal, med en medarbetare som varit sjukskriven vid tre tillfällen under 
en viss period. Samtalet är strukturerat utifrån en självskattningsenkät som lämnas till 
medarbetaren och berör olika områden som kost, motion, sömn, alkohol, rökning med 
mera. Två av informanterna menar att detta är ett tillfälle att samtala om hälsan och 
hälsovanorna i ett tidigt skede. Genom att snabbt fånga upp personer som mår dåligt 
förbättras inte bara individens möjligheter att komma till rätta med sina problem, 
arbetsgruppen hinner inte heller påverkas negativt i så stor utsträckning förklarar 
informanterna. 
 
”Jag är ganska bra på att läsa av hur de mår och försöker att vara snabb på att fånga 
upp personer som verkar ha det besvärligt på något sätt. Jag önskar att jag hade mera 
tid att göra det och att dokumentera sådana samtal. Oftast blir det i förbifarten, att jag 
får passa på att prata med någon när de kommer in på mitt kontor av någon annan 
anledning… Jag måste våga vara obekväm och markera om en medarbetares mående 
går ut över jobbet, arbetskamraterna eller vårdtagarna. Då kan jag till och med tvinga 
fram ett rehabärende mot personens vilja. Det är ju av omtanke för personen också, att 
han eller hon ska kunna komma tillbaka till jobbet, hel, och för att situationen inte ska 
försämras ytterligare. Ju tidigare insatser ju bättre.”(Mia) 

5.2.9	  Sammanfattning	  och	  analys	  	  
I informanternas svar på hur de praktiserar ett hälsofrämjande ledarskap framträder åtta 
teman, vilka är att coacha, att föregå med gott exempel, att samtala om hälsa, att vara 
närvarande, att fokusera på det positiva, att individanpassa sitt ledarskap, att vara tydlig 
samt att göra tidiga åtgärder.  
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Samtliga informanter beskriver att de arbetar coachande, vilket kan förklaras dels som 
konkreta metoder i form av t.ex. öppna frågor kring hur medarbetaren tänker och 
planerar att göra, dels som ett förhållningssätt som lyfter fram medarbetarens egna 
förmågor, ansvar och självbestämmande. Detta anser informanterna leder till bättre 
resultat i arbetsgruppen, större delaktighet samt högre grad av självständighet, något 
som i sin tur är avlastande för informanterna. Att det coachande arbetet utgör en stor del 
av informanternas praktiska utövande av hälsofrämjande ledarskap är en trolig följd av 
den kommunspecifika utbildningen i coachande ledarskap under projekttiden 
(Gustafsson, 2013). Så som informanterna beskriver sitt coachande arbete finns det 
vissa gemensamma nämnare till det som Hansson (2010) beskriver som ett salutogent 
ledarskap, det vill säga att fokusera på de tillgångar och de värden som varje enskild 
medarbetare har. Att lägga tillbaka ansvaret på medarbetare kan öka deras delaktighet 
och även deras känsla av hanterbarhet. Genom att låta medarbetarna själva komma fram 
till lösningar på sina problem växer de som människor anser informanterna, något som 
kan tänkas stärka deras känsla av hanterbarhet (ibid.). Eventuellt kan det också göra att 
arbetet känns mer meningsfullt i och med att medarbetarna förstår att deras insatser är 
värdefulla. I enlighet med Antonovskys (2005) teori om kasam skulle det därmed kunna 
vara så att informanternas strävan efter att arbeta coachande, åtminstone i viss 
utsträckning, i förlängningen stärker medarbetarnas förutsättningar att hantera 
motgångar i livet. 
 
Samtliga informanter berättar också att de på olika sätt försöker fungera som förebilder 
för sin personal, vilket innefattar såväl en hälsosam livsstil som det sätt på vilket man 
pratar och beter sig i personalgruppen. Genom att föregå med gott exempel och försöka 
finna forum för att samtala med sina medarbetare om hälsa och livsstil strävar 
informanterna efter att påverka medarbetarnas hälsovanor i positiv riktning. De 
använder utvecklingssamtal, personalmöten, planeringsdagar, rehabiliteringssamtal, 
lunchraster och morgonsamlingar för att samtala om alltifrån rökning och vikten av 
motion till återhämtning och personlig utveckling. De berättar också att de försöker 
motivera sina medarbetare att utnyttja kommunövergripande hälsofrämjande 
erbjudanden. Sammantaget skulle de strävanden som informanterna beskriver kunna 
tolkas som att de på relativt bred front arbetar för att erbjuda medarbetarna 
hälsofrämjande, individuella insatser. Detta är intressant att notera med anledning av det 
som Larsson et al. (under tryckning) kommit fram till i sina studier av hälsofrämjande 
arbete inom kommunala omsorgförvaltningar, det vill säga att det är bredden i utbudet 
samt i vilken utsträckning det används av personalen som avgör huruvida 
hälsofrämjande insatser leder till ökat välbefinnande och lägre sjukskrivningstal. 
 
Att fokusera på det positiva är något som samtliga informanter strävar efter att göra, 
exempelvis genom att sprida en positiv stämning i personalgruppen, ge ansvar och 
beröm till individerna samt genom att själv ha en positiv grundinställning och på så sätt 
försöka få sina medarbetare inställda på att se det som är bra och fungerar. Detta är i 
linje med vad som kan anses utgöra utgångspunkten för ett hälsofrämjande ledarskap 
enligt beskrivningar i litteratur kring området (Antonovsky, 2002; Hansson, 2010).  
 
Några informanter beskriver att de använder ett individanpassat ledarskap på så sätt att 
de försöker ge varje person egen tid och uppmärksamhet samt att de i så stor 
utsträckning som möjligt anpassar sitt sätt att leda och förmedla information efter 
medarbetares individuella behov och förutsättningar. Detta avspeglar informanternas 
syn på hälsa på så sätt att de tar hänsyn till olika individers förutsättningar utifrån 
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utgångspunkten att hälsan står i relation till de krav individen utsätts för. I de fall kraven 
anpassas för att motsvara individernas förutsättningar finns en ökad chans att 
individerna mår bra och behåller sin hälsa. Den individanpassing informanterna strävar 
efter kan också tänkas medföra att medarbetare i högre utsträckning tenderar att känna 
sig sedda och värdefulla, vilket i sin tur kan leda till bättre trivsel och friskare 
arbetsplatser (Hultberg 2007; Hansson, 2010). Tydlighet praktiserar informanterna 
genom att vara raka, öppna och genuina på så sätt att de inte försöker förvränga 
verkligheten eller säga saker som de inte menar. De anstränger sig för att, på ett sätt som 
passar olika individer, informera om de förutsättningar som finns och förklara orsakerna 
till varför vissa beslut behöver tas. Tydlighet innefattar även att följa upp planerade 
aktiviteter och att låta medarbetarna vara delaktiga i planering, så att personalgruppen 
inte upplever att saker görs bara för sakens skull. Informanterna arbetar för att vara 
tydlig med de förväntningar som finns på personalen, liksom att våga vara obekväm när 
situationen kräver. Tydligheten är för informanterna ett sätt att hjälpa medarbetarna att 
se sin roll i ett större sammanhang och förstå anledningen till att vissa arbetsuppgifter 
ska utföras på ett särskilt sätt. Tydlighet kan betraktas som en förutsättning för att stärka 
känslan av begriplighet bland medarbetarna, en av delkomponenterna i Kasam 
(Antonovsky, 2005). Att informanterna är raka och säger sanningen till sin personal kan 
tänkas öka tryggheten på så sätt att medarbetarnas tillit till chefen stärks. Detta i sin tur 
kan stärka också begriplighet och hanterbarhet på arbetsplatsen. Delaktigheten som 
informanterna eftersträvar med sin tydlighet är en väg att nå meningsfullhet enligt 
Hansson (2010). Sammanfattningsvis skulle därmed informanternas strävan efter 
tydlighet kunna beskrivas som metoder för att stärka medarbetarnas känsla av 
sammanhang (Antonovsky, 2005; Hansson, 2010), även om informanterna själva inte 
använder de begreppen när de pratar om sina egna hälsofrämjande metoder. 
 
Tidiga åtgärder handlar företrädesvis om att ha koll på sin personal så att man snabbt 
kan agera, t.ex. med ett strukturerat rehabiliteringssamtal eller i förbifarten, då man ser 
att en medarbetare inte verkar må bra. Det nämndes tidigare att detta skulle kunna vara 
ett uttryck för en sammanblandning mellan begreppen främjande och förebyggande 
(Menckel, 2004), men det kan också vara så att det, i praktiken, är svårt att särskilja de 
två infallsvinklarna. Ett rehabiliteringssamtal som görs ur ett förebyggande syfte inom 
området stress, kommer enligt enhetschefernas riktlinjer och verktyg även att handla om 
kost, motion och andra viktiga komponenter av hälsovanorna, vilket för den aktuelle 
individen kan motsvara diskussioner på en främjande nivå (Menckel, 2004).  
 
Närvaro, menar informanterna, är en grundförutsättning i utövningen av hälsofrämjande 
ledarskap. Det kan betraktas både som ett medel och ett mål. Ett medel på så sätt att 
närvaro underlättar för informanterna att hålla koll på hur personalgruppen mår, föregå 
med gott exempel, hinna se varje medarbetare och göra så att de känner sig sedda. 
Närvaro är också ett mål i sig eftersom informanterna menar att när chefen är 
närvarande sprider sig en tryggare och mer positiv stämning, personalen slipper 
spekulera och informanterna upplever att de får en mer personlig relation till sina 
medarbetare. En del av informanterna menar att närvaro handlar om att finnas på plats i 
arbetsvardagen, andra menar att medarbetare blir mer självständiga då de inte har 
chefen i närheten men påtalar att det då är av vikt att chefen finns tillgänglig 
(närvarande) på telefon. Även närvaro, som praktisk utövning av hälsofrämjande 
ledarskap, skulle kunna översättas i termer av salutogent ledarskap på så sätt att det 
eventuellt kan bidra till ökad trygghet, begriplighet och hanterbarhet bland 
medarbetarna (Antonovsky, 2005; Hansson, 2010). 
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5.3 Stödjande faktorer 
De faktorer som informanterna beskriver stödjer dem i deras hälsofrämjande ledarskap 
har i detta kapitel delats in i fyra olika nivåer; stöd från faktorer på organisationsnivå, 
stöd från närmaste chef, stöd från kollegor samt stöd i form av praktiska verktyg.  

5.3.1	  Stödjande	  faktorer	  på	  organisationsnivå	  

Geografisk	  placering	  
Hur chefen är placerad rent geografiskt i förhållande till sina medarbetare påverkar i 
stor utsträckning möjligheterna till ett hälsofrämjande ledarskap enligt majoriteten av 
informanterna. Likaså är det positivt om medarbetarna inte är uppdelade i olika grupper 
eller är spridda på olika arbetsplatser. Detta är av betydelse eftersom det är lättare att 
vara närvarande som ledare, att finnas tillgänglig för personalen, att vara en del i 
arbetsgruppen och att förmedla en positiv stämning, liksom att påverka sina 
medarbetare genom att föregå med gott exempel.  
 
”En fördel jag har är att jag sitter på samma ställe som mina medarbetare och att jag 
endast har en grupp och att den inte är för stor. Det finns vissa som har sina 
medarbetare spridda på flera ställen och som kanske sitter på ytterligare en annan plats 
själva. Då blir det mycket svårare att finnas där för dem, att se dem och att ha den här 
vardagsnära relationen, att föregå med gott exempel och att sprida en positiv stämning 
i början på dagen.” (Anna) 

Ledningsgruppens	  storlek	  
Ledningsgruppens storlek är också av betydelse för huruvida den kan utgöra ett stöd i 
ledarskapsfrågor. Omsorgsförvaltningen i kommunen är sedan en tid tillbaka indelad i 
tre delar vilket innebär att enhetschefernas ledningsgrupp har gått från att omfatta ett 
femtiotal chefer till att bestå av 15-20 personer. Detta underlättar enligt informanterna 
dialog, reflektion och erfarenhetsutbyte mellan enhetscheferna. Det gör också att det blir 
lättare att vara delaktig under mötena, i för stora grupper är det svårt att våga göra sin 
röst hörd: 
 
”Organisatoriskt är det bättre nu när vi är mindre chefsgrupper. Idag är vi tre ben i 
förvaltningen, tidigare var vi en enda stor grupp och då var vi 40 personer som satt och 
lyssnade på en person under chefsmötena. Det blev envägskommunikation och till slut 
vågade ingen säga något för man tyckte att frågan var för liten för det stora forumet. 
Nu är vi lagom många på mötena för att man ska våga göra sin röst hörd och vi får 
både chans att spy ur oss det som är jobbigt och även att prata mera om lösningar, dela 
med sig av saker som man lyckats med. Det är lite fult att berätta om saker man tycker 
man gjort bra och lyckats med, men det kommer, mer och mer.” (Mia) 

Ett	  välfungerande	  samarbete	  med	  företagshälsovården	  	  
En av informanterna lyfter fram samarbetet med företagshälsovården som en stödjande 
faktor för hennes hälsofrämjande ledarskap. Hon menar att företagshälsovården har tagit 
fram flera riktlinjer och verktyg för det rehabiliterande arbetet samt underlag för samtal 
om hälsan och hälsovanorna hos de enskilda medarbetarna. Företagshälsovården utgör 
också ett konsultativt stöd på så sätt att chefer kan vända sig dit för att få rådgivning 
kring specifika frågor. Vidare är företagshälsovården en bra samarbetspartner att slussa 
medarbetare vidare till då problemen finns utanför enhetschefens ansvarsområde. Att 
företagshälsovården på detta sätt kan verka avlastande för enhetscheferna utgör ett stöd 
enligt denna informant.  
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”Jag har en bra dialog med företagshälsovården tycker jag. Den biten har verkligen 
blivit bättre med åren för cheferna i vår kommun. Det finns riktlinjer för rehabärenden 
och verktyg att använda sig av som underlag för att prata om hälsa när en anställd har 
varit sjukskriven ett visst antal gånger under en period. Företagshälsovården är bra att 
lotsa anställda vidare till och därifrån kan jag även få information om problemet är att 
personen har privata bekymmer som jag inte kan påverka.”(Mia) 

Centrala	  resurser	  
Ett par av informanterna berättar att det även finns personer på personalkontoret som 
kan utgöra ett bollplank för hälsofrämjande ledarskapsfrågor. Kommunens 
chefsutbildning, den som erbjuds samtliga chefer som anställs i kommunen oavsett 
tidigare erfarenheter, lyfts också fram som en central resurs som är stödjande för det 
hälsofrämjande ledarskapet generellt: 
 
”Jag vet att jag skulle få stöd i hälsofrämjande ledarskap om jag vänder mig till de 
personer som var inblandade i projektet från kommunens sida om jag behöver det. Jag 
vill minnas att de uttryckte sig under utbildningen att vi kan höra av oss om vi behöver 
stöd.” (Anna) 

Kommunövergripande	  erbjudanden	  till	  personalen	  
Ett annat organisatoriskt stöd som flertalet av informanterna påtalar är det faktum att det 
finns möjlighet till träning och massage på arbetstid samt att kommunen erbjuder 
medarbetare starkt subventionerade tränings- och badkort vid det kommunala badet: 
 
”Att vi har subventionerade tränings- och badkort på Parkbadet och möjlighet att träna 
på arbetstid är en organisatorisk fördel som gör att det blir lättare att motivera 
medarbetarna att träna, men det finns en otydlighet i direktiven… man är inte helt säker 
på vilka regler som egentligen gäller och om man gör rätt eller fel när man uppmanar 
sina medarbetare att träna på arbetstid.” (Lisa) 

Inspirerande	  föreläsningar	  
Samtliga informanter upplever det också som ett viktigt stöd att ledningen ordnar med 
inspirerande föreläsningar med jämna mellanrum. I samband med centrala chefsdagar 
brukar ledningen ordna en föreläsning som härleder till hälsofrämjande, vilket  enligt 
informanterna ger påfyllnad, påminnelse och ny energi att arbeta med hälsofrämjande 
frågor: 
 
”Vi får lite påspädning ibland, som det här med en föreläsning i samband med centrala 
chefsdagar. Det tycker jag är bra.” (Lisa) 

5.3.2	  Stöd	  från	  närmaste	  chef	  
Informanternas åsikter om graden av stöd för det hälsofrämjande ledarskapet från 
närmaste chef går lite isär. De flesta framhåller att chefen är bra, stöttande och 
tillåtande, men uttrycker samtidigt att chefens fokusering på hälsofrämjande ledarskap 
skulle kunna vara bättre. Informanterna uttrycker att de har ett bra samspel med samt 
upplever ett relativt stort individuellt stöd från sin närmsta chef. De flesta är också 
överens om att deras närmsta chefer har samma syn på hälsofrämjande som de själva 
har. Trots att någon framhåller att man i chefsgruppen pratar om förutsättningar för att 
hinna med, att orka reflektera, att tänka och göra rätt kring hälsofrämjande frågor, så 
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anser majoriteten av informanterna att chefen inte i önskvärd utsträckning lyckas föra ut 
det hälsofrämjande budskapet på gruppnivå.  
 
”Min chef är bra på det sättet att hon är öppen för att pröva nytt och hon är inte 
dömande. Hon är väldigt accepterande, det känns tryggt. Jag vet att min chef skulle 
finnas där för mig om jag hamnar i blåsväder… Det är ett varmt klimat, det känns 
verkligen som att hon tycker att det är kul att se oss.” (Klara) 
 
”Vi har ganska likadan syn på det här med hälsofrämjande, min chef och jag, men det 
kommer tyvärr inte fram under våra ledningsgruppsmöten.” (Lisa) 

5.3.4	  Stöd	  från	  kollegor	  
De flesta informanter tar upp det kollegiala stödet som viktigt för ledarskapet i stort. 
Chefskollegorna kan också, i den utsträckning det finns tid för det, utgöra ett bra 
bollplank för frågor kring hälsofrämjande aktiviteter. Flera påtalar att man coachar 
varandra i personalgruppen, men framför allt individuellt. Enhetscheferna utgör också 
ett stöd för varandra på så sätt att de kan leva sig in i varandras situation och finnas där 
som stöd på ett mer emotionellt plan. Det kan också vara hälsofrämjande resonerar 
någon, att man känner sig omtyckt och accepterad trots att man inte hunnit med att 
genomföra sina arbetsuppgifter fullt ut. 
 
”Förutom att jag har en bra balans i livet med ett privatliv där jag kan få påfyllning har 
jag även några kollegor som jag har väldigt bra kontakt med och kan bolla problem 
med.” (Anna)  
 
”Jag tycker att jag pratar mycket om hälsofrämjande med min närmaste kollega. Vi 
stöttar varandra och hjälper varandra att följa upp saker vi gör. När vi samlas i större 
grupp blir det mindre av den sortens samtal för det är så mycket annat som tar plats.” 
(Klara) 

5.3.5	  Stöd	  i	  form	  av	  praktiska	  verktyg	  
Några av informanterna nämner verktyg som utgör stöd för dem att prata om 
hälsofrämjande frågor och att arbeta coachande. Ett av verktygen är ett litet kort som 
utgör en slags lathund med coachande frågeställningar, vilket en av informanterna 
använder sig av ibland som en påminnelse om hur man kan tänka och säga. En annan 
informant nämner två kortlekar med hälsofrämjande frågeställningar, en för 
chefsgruppen och en som kan användas tillsammans med medarbetarna. Verktyg som är 
framtagna av företagshälsovården för att användas i samband med rehabiliteringsmöten 
utgör också ett stöd för att samtala om hälsa med medarbetare. Det som är positivt med 
ett av dessa verktyg är att det är relativt heltäckande och utgår från hur medarbetaren 
själv skattar sin hälsa. Ytterligare en stödjande dimension i detta verktyg är att det är 
något informanterna är ålagda att använda, vilket kan underlätta för enhetschefen att 
initiera samtal av lite mer privat karaktär. 
 
”Det här självskattningsverktyget som vi har och ska använda efter tre 
sjukskrivningstillfällen är bra att ha. Det är rätt skönt att sitta med ett papper framför 
sig och titta gemensamt på och det är bra att det utgår från personens egna skattningar. 
Det är också skönt att det är något jag är ålagd att göra för det är ju känsliga frågor. 
Samtalet är lite som ett sätt att visa omsorg, ett stöd för att väcka frågan om 
hälsovanorna.” (Klara) 
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”Vi har fått flera bra guider. Hälsostjärnan är ett sådant exempel. Man får skatta sin 
egen verklighet här och nu inom olika områden som rökning, alkohol, motion, kost, 
sömn osv. Det blir som en sol, som ska stråla jämnt… Hälsostjärnan kan man ju också 
använda vid utvecklingssamtal och då kan man ju göra jämförelser, hur var det förra 
gången och hur är det nu? Som ett sätt att följa upp planerade åtgärder. Har man gjort 
det man pratade om och hur blev resultatet?” (Mia) 

5.3.6	  Sammanfattning	  och	  analys	  	  
En av de faktorer på organisationsnivå som flera av informanterna finner stödjande för 
utövningen av sitt hälsofrämjande ledarskap är att ha sin arbetsplats i samma lokaler 
som medarbetarna. De flesta beskriver detta som en av de viktigaste organisatoriska 
förutsättningarna, liksom att inte ha för stora eller delade personalgrupper. Andra 
stödjande faktorer på organisationsnivå är att ledningsgruppen inte är för stor, att det 
finns ett välfungerande samarbete med företagshälsovården, att det finns centrala 
resurser i form av personalstrateger och hälsosamordnare som kan utgöra bollplank för 
hälsofrämjande frågor, att det finns kommunövergripande erbjudanden till personalen 
som underlättar för informanterna att uppmuntra medarbetarna till fysisk aktivitet samt 
att det då och då ordnas med inspirerande föreläsningar för cheferna inom kommunen. 
Svaren som informanterna ger på frågan om vilka faktorer som stödjer dem att utöva ett 
hälsofrämjande ledarskap är förenliga med det som tidigare forskning pekat på. 
Informanterna bekräftar således Eriksson (2011) i hennes åsikt om att en viktig 
förutsättning för att kunna utföra ett hälsofrämjande ledarskap är att enhetschefen inte 
har ansvar för alltför många medarbetare, liksom att det finns strukturer i organisationen 
som underlättar för ledarna att arbeta hälsofrämjande. I detta fall skulle personalstrateg 
och hälsosamordnare, liksom företagshälsovård, kunna representera sådana stödjande 
strukturer som Eriksson (ibid.) beskriver.  
 
Majoriteten av informanterna upplever att den närmaste chefen utgör en stödjande 
resurs på så sätt att chefen är bra, stöttande och tillåtande. Informanterna upplever sig 
omtyckta av chefen men skulle önska att denne förmedlade ett större engagemang för de 
hälsofrämjande frågorna. Hansson (2010) beskriver att en avgörande faktor för huruvida 
en chef ska kunna bedriva ett salutogent ledarskap är att chefen själv mår bra och har en 
stark känsla av sammanhang. En chef som stödjer och är tillåtande i sin hållning och 
står upp för en om man hamnar i blåsväder, vilket informanterna beskriver att de har, 
kan tänkas stärka medarbetarnas känsla av hanterbarhet på arbetsplatsen (ibid.). 
Informanterna uttrycker också att det kollegiala stödet är bra, på ett mer generellt plan, 
vilket även det är fördelaktigt för känslan av hanterbarhet (Hansson, 2010). Det händer 
att cheferna i ledningsgruppen coachar varandra eller samtalar två och två om 
hälsofrämjande frågor då möjligheterna finns vilket informanterna upplever som 
stödjande faktorer för utövandet av hälsofrämjande ledarskap. Även Eriksson (2011) 
och Eriksson m.fl. (2010) anser att berörda chefers möjligheter till samtal och reflektion 
kring de hälsofrämjande arbetsuppgifterna är stödjande för utvecklingen av 
hälsofrämjande ledarskap. Under projektet fick informanterna några praktiska verktyg 
som de använder ibland, vilka utgör ett mer konkret stöd för det hälsofrämjande arbetet. 
 
5.4 Försvårande faktorer för det hälsofrämjande ledarskapet 
Informanternas svar på vad som försvårar det hälsofrämjande ledarskapet kan beskrivas 
som olika former av brister; brist på direktiv från ledningen, brist på gott föredöme från 
högre nivå, brist på strategier, metoder och verktyg, bristande organisatoriska 
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förutsättningar, brist på tid, bristande fokus på chefers arbetsmiljö samt brist på 
avlastning.  

5.4.1	  Brist	  på	  direktiv	  från	  ledningen	  
Informanterna uttrycker att det inte kommer några direktiv kring hälsofrämjande 
ledarskap från ledningen, varken från förvaltnings- eller kommunledningsnivå. Utöver 
någon föreläsning då och då, vilket informanterna visserligen värdesätter, pekar 
intervjusvaren på stora brister i fokuseringen på hälsofrämjande ledarskap från 
ledningens sida. Informanterna påtalar att de själva och framför allt några av de mindre 
intresserade enhetscheferna skulle behöva påtryckning uppifrån för att i större 
utsträckning börja praktisera ett hälsofrämjande ledarskap. I de fall hälsofrämjande 
ledarskap finns angivet i något policydokument är detta inte något som informanterna 
anser har haft någon genomslagskraft. Någon uttrycker en känsla av att hälsofrämjande 
ledarskap är något som kommer att stanna vid att ha varit ett projekt och att det är de 
chefer som redan var intresserade som kommer att slå vakt om de hälsofrämjande 
metoderna, i den utsträckning de själva anser att de har tid. En annan informant berättar 
att det står i hennes uppdrag att hon ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande, men 
att det inte finns någon beskrivning hur. När det inte finns skriftliga direktiv blir det 
svårare att prioritera hälsofrämjande frågor i tider av nedskärningar och tuff 
arbetsbelastning anser flera informanter. Bristen på skriftliga direktiv medför också att 
de mindre intresserade cheferna blir fria att avstå från de hälsofrämjande frågorna, 
vilket märks i både ledningsgrupper och personalgrupper. I de fall det finns direktiv, 
såsom med möjligheten att träna på arbetstid, anser flera att det råder en otydlighet 
kring reglerna. Det kan då vara svårt att veta om man gör rätt när man uppmuntrar sina 
medarbetare att använda friskvårdstiden, menar en av informanterna. De ambivalenta 
signalerna från organisationen kan på så sätt försvåra för enhetscheferna att uppmuntra 
sina medarbetare till fysisk aktivitet. 
 
”Vi har ingen ledning som pushar oss i det här, inte bland våra egna chefer. Jag tror 
att det varierar väldigt mycket ute i de olika verksamheterna beroende på hur 
intresserad chefen själv är av de här frågorna. På det sättet är det ganska dåligt. Våra 
chefer borde sätta pressen på oss att vi ska leva efter det här. Det upplever inte jag att 
de gör.”(Anna) 
 
”Jag har inget minne av att vi sedan den första utbildningsinsatsen har fått ut något 
skriftligt eller några direktiv eller så från centralt håll. Det tror jag inte att vi har fått.” 
(Mia) 
 
”Jag tycker inte att kommunledningen gör några insatser för att vi som chefer ska vara 
mer hälsofrämjande ledare, annat än själva projektet. Vi har någon inspirerande 
föreläsning ibland på centrala chefsdagar, exempelvis om balans i livet. All information 
som man behöver föra ut till oss chefer är så gigantisk. Det handlar om ekonomi och 
arbetsmiljö och mycket annat… Det kommer nog litegrann ändå om hälsofrämjande, 
fast man kanske inte lägger märke till det.” (Lisa) 
 
De ekonomiska förutsättningarna anges som en möjlig orsak till den bristande 
fokuseringen på hälsofrämjande ledarskap inom förvaltningen. Flera av informanterna 
menar att fokus inom omsorgsförvaltningen har varit mer på omorganisationer, 
nedskärningar och besparingar och att det inte funnits något utrymme över för 
diskussioner om hälsofrämjande ledarskap: 
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”Jag tror tyvärr att omsorgsförvaltningen har varit väldigt, väldigt tyngd av 
besparingskrav. Fokus har varit på besparingar och det här med hälsofrämjande har 
någonstans kommit bort.”(Lisa)  
 
”I vår förvaltning pratas det inte så mycket om hälsofrämjande. Det blir mera att vi 
måste brottas med våra problem. Jag menar inte att de andra förvaltningarna inte har 
några problem, men vi har mycket svårigheter inom omsorgsförvaltningen nu.” (Klara) 

5.4.2	  Brist	  på	  gott	  föredöme	  från	  högre	  nivå	  
Informanterna upplever att både kommunledning och förvaltningsledning på olika sätt 
brister i uppgiften att förmedla vikten av det hälsofrämjande ledarskapet. Utöver brist på 
skriftliga direktiv och påtryckningar om ett hälsofrämjande ledarskap, vilket nämndes 
tidigare, upplever informanterna att de saknar hälsofrämjande ledning från högre nivå. 
Flertalet upplever att de hälsofrämjande frågorna inte värderas tillräckligt högt på 
ledningsnivå och att enhetscheferna lämnas ensamma att driva frågor kring 
hälsofrämjande. Flera uttrycker att de känner stöd av sin närmaste chef inom de flesta 
andra områden men inte när det gäller att bedriva ett hälsofrämjande ledarskap. Utöver 
brist på stöd visar intervjusvaren också att informanterna anser att ledningen inte heller 
föregår med gott exempel avseende det hälsofrämjande ledarskapet: 
 
”De signaler som förs ut på förvaltningsnivå är inte särskilt hälsofrämjande. Jag tycker 
att stora chefsmöten ska vara en kick för oss som kommer, en källa till något positivt. 
Man ska må bra när man går därifrån och inte känna sig tyngd av alla måsten. De 
signaler som kommer uppifrån skulle kunna vara mycket mera hälsofrämjande. Vi 
chefer behöver också få peppning. Det borde vara mer go i de stora chefsmötena, mer 
att man får kraft än att man får en känsla av ojojojoj. Jag tycker att jag har en bra chef, 
men i de gemensamma träffarna behövs mer energi.” (Lisa) 
 
”Vår ledning ska ju vara ett föredöme för oss chefer i sin tur tycker jag, men alltifrån 
det här med att jobba sent och att skicka mail till oss klockan tio på kvällen ger ju 
signaler som inte är så hälsofrämjande. Likaså att de inte driver aktiviteter eller 
diskussioner eller tar upp punkter kring hälsofrämjande ledarskap. Det finns ingenting 
sådant. Har man inte en chef som själv går hela utbildningen ger det signaler ner till 
underställda att det inte är så viktigt. Då blir det lättare för oss att hoppa över vissa 
delar eftersom vi har mycket att göra.” (Anna) 
 
”Hälsofrämjande är ju att fokusera på det positiva och friska, men det genomsyrar inte 
vår förvaltning. Man skulle ju exempelvis kunna presentera för oss chefer att ”så här 
hög var frisknärvaron bland dina medarbetare i mars” men istället presenteras 
sjukfrånvaron. Jag som chef lägger ju ribban för hur jag pratar med mina medarbetare 
och på samma sätt styrs ju jag in i vissa hjulspår beroende på hur information 
presenteras för mig.” (Klara) 
 
På frågan om det finns några gemensamma strategier eller metoder inom 
ledningsgruppen för att leda på ett hälsofrämjande sätt svarar samtliga informanter nej. 
De menar att det är upp till var och en att fundera över de här frågorna och försöka finna 
sätt att leda hälsofrämjande. När frågan inte diskuteras på ledningsgruppsmöten och det 
inte finns några rutiner för det hälsofrämjande ledarskapet inom förvaltningen glöms det 
lätt bort. Informanterna upplever att de ”får uppfinna hjulet” själva och att det tar 
onödigt mycket tid och energi, tid som de inte har. Fokus på förvaltningsnivå, både när 
det gäller utbildningar, strategier och verktyg, är mer på rehabilitering och eventuellt 
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förebyggande åtgärder, hälsofrämjande frågor ryms inte. Informanterna berättar att de 
verktyg de fick under projektet är användbara, men att verktygen som tillhandahålls från 
central ort fokuserar mestadels på rehabiliterande arbete, alternativt förebyggande.  
 
”Det finns inget i min ledningsgrupp som tyder på att vi har varit med i projektet, inte 
som jag kan se. Våra möten handlar mer om vardagsproblematik än om ledarskap och 
andra frågor har varit mer akuta sedan omorganisationen.”(Lisa)  
 
”Vi har inga speciella metoder inom min ledningsgrupp för att bibehålla ett 
hälsofrämjande förhållningssätt, ingen punkt på dagordningen vid våra möten eller 
liknande. Det finns flera strategier och verktyg för rehabiliterande insatser, men inte så 
mycket kring hälsofrämjande.” (Mia) 
  
”Vi har fått gå två halvdagars utbildning om psykisk ohälsa och det var jättebra. Tyvärr 
handlade det om hur man hanterar problemet när det redan uppstått. Men 
hälsofrämjande handlar ju om vad man kan göra innan folk börjar må dåligt. Det blir 
ju faktiskt mycket billigare i det långa loppet.” (Klara) 

5.4.4	  Bristande	  organisatoriska	  förutsättningar	  	  
Ledningsgruppens träffar värderas högt av flertalet informanter. Det är inte så ofta 
enhetscheferna har möjlighet till utbyte med sina kollegor och det tycks finnas ett 
uppdämt behov av att få prata med varandra, något som försvåras av organisatoriska 
förutsättningar, som att enhetscheferna är lokaliserade på olika platser och att 
gemensamma möten består av så många andra frågor. Detta innebär, menar 
informanterna, att det blir svårare att finna utrymme för att prata med sina kollegor om 
ledarskap, att reflektera tillsammans och att stödja varandra i svårigheter. Det för också 
med sig, enligt några informanter, att dialog med den närmaste chefen blir mer sällsynt.  
 
”Vi chefer träffas inte så mycket eftersom vi inte sitter tillsammans och vi träffar inte 
heller vår chef så ofta. Vi har ju bara några få tillfällen per månad då vi ses och då har 
man rätt höga förväntningar. Det är ju svårt att prata med dem där hemma om sådana 
här saker och allt KAN man ju inte prata med dem om heller.” (Klara) 
 
”På ett sätt är man ju väldigt ensam i sitt ledarskap för jag har ju inte mina 
arbetskompisar här som jag lätt kan gå och prata och diskutera med, så som mina 
medarbetare kan göra med varandra.” (Anna) 

5.4.5	  Brist	  på	  tid	  	  
Tidsbristen gör att informanterna upplever att de inte har möjlighet att vara ledare i den 
utsträckning de skulle önska. Flertalet påtalar upplevelsen av att de tvingas lägga för 
mycket tid på administrativt arbete såsom dokumentation och andra dagliga, 
tidskrävande, administrativa uppgifter. En av informanterna förklarar att flera av de 
arbetsuppgifter som tidigare skötts av centrala resurser under senare år har lagts tillbaka 
på enhetscheferna. Det gör att enhetscheferna i vardagen får ägna sig åt många 
arbetsuppgifter som inte har med ledarskap att göra, vilket är det informanterna helst 
vill ägna sig åt. Det är svårt att hinna med att fullfölja planerade satsningar. Många 
arbetsinsatser som skulle kunna ge positiva effekter för medarbetare och verksamhet på 
längre sikt påbörjas, men informanterna har inte tid att genomföra dem hela vägen. Det 
kommer nya direktiv innan de föregående har uppfyllts och akuta arbetsuppgifter och 
olika möten och utbildningar tar en stor del av informanternas arbetstid: 
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”Det är för mycket att göra, både för mig som chef och för mina medarbetare. Ibland 
känns det konstigt att ställa sig och prata om stress och återhämtning när man inte vet 
om strängen ska brista nu eller imorgon. Man släcker bränder, så är det.” (Mia) 
 
”Det finns inte tillräckligt med tid för att göra något fullt ut när det är så mycket annat 
som är akut. Det är svårt att ägna sig åt mer långsiktigt arbete när man inte vet om det 
löser sig så att det finns personal på plats efter helgen… Vi är i den här sitsen just nu 
att ska jag börja arbeta hälsofrämjande fullt ut så måste jag antingen jobba fler timmar 
varje dag eller sluta göra några av mina andra arbetsuppgifter och det är inte något 
alternativ.” (Klara) 
 
”Vissa saker är prio ett för annars blir personalen utan lön och det gör att 
arbetsuppgifter som handlar om ledarskap får stå tillbaka.” (Anna) 
 
Det faktum att informanterna tvingas lägga en stor del av sin arbetstid på uppgifter som 
känns oväsentliga upplevs som frustrerande. Den höga arbetsbelastning som några 
informanter beskriver att de själva och deras medarbetare haft den senaste perioden 
utgör en begränsning från båda håll - det är inte bara enhetscheferna som har dåligt med 
tid, medarbetarna hinner inte heller träffa sina chefer. En informant berättar att hon inte 
ens hunnit genomföra samtliga utvecklingssamtal föregående höst. Vissa informanter 
upplever att den höga belastningen i perioder gör dem till en sämre ledare över lag. Det 
stresspåslag som är resultatet av för hög arbetsbelastning gör att den tankemässiga 
funktionen och förmågan att arbeta effektivt försämras samt att tendensen att fokusera 
på det positiva minskar. Med dessa förutsättningar är det svårt att vara inspirerande och 
att föregå med gott exempel, beskriver några av informanterna. Flera av dem upplever 
också att det saknas tid för reflektion. 
 
”Det är så mycket man ägnar sig åt som känns lite bortkastat. Man hade kanske en lite 
orealistisk bild av vad man skulle ägna sig åt när man kom ut i arbete efter 
utbildningen. Jag tänkte att jag skulle jobba med att utveckla personalgrupperna och 
förverkliga medarbetarnas potential… sedan försvinner man bakom alla rutiner och 
alla måsten. Jag tror att det är viktigt att man får ägna sig åt det man är utbildad för, 
det är hälsofrämjande för mig som chef.” (Klara) 
 
”Om man delar in hälsoarbete i ”rehabiliterande”, ”förebyggande” och 
”hälsofrämjande” så hamnar mitt hälsoarbete inte ens i förebyggande, på grund av 
tidsbrist. Jag hinner inte ta tag i främjande frågor. Det är ju det jag gillar egentligen. 
Jag vill ju vara i främjande men jag känner frustration för att jag bara hinner med det 
akuta.” (Mia) 
 
”Det är så lite tid över för att reflektera kring hälsofrämjande. Man springer omkring 
och släcker bränder och fixar med olika saker och man hinner inte sitta ner och 
reflektera såsom jag gör med dig nu, det är en bristvara. Tiden finns inte för att fundera 
över hur jag ser på de äldre, som vi jobbar för, och på personalen, fundera över vad jag 
har för syn på mina medarbetare och mitt ledarskap.” (Klara) 
 
Informanterna framhåller att tidsbristen är ett stort hinder, dock är samtliga överens om 
att mer tid inte skulle vara tillräckligt för en del av enhetscheferna när det kommer till 
det hälsofrämjande ledarskapet. Det råder en samstämmighet kring åsikten att vissa 
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chefer helt enkelt inte är intresserade av att sätta sig in i det här med hälsofrämjande 
ledarskap. 
 
”Eftersom det är upp till var och en hur vi arbetar hälsofrämjande kan man ju vara ett 
hinder själv också, som person. Vi är ju olika intresserade av de här frågorna. Många 
gånger kanske det kan vara det största hindret.” (Anna) 
 
”Tyvärr är det nog inte så mycket hälsofrämjande arbete i praktiken inom 
förvaltningen. Tidsbristen är en av orsakerna… men mer tid skulle inte, handen på 
hjärtat, räcka för alla kollegor. Det handlar så mycket om personlig inställning till det 
här.” (Mia)  

5.4.6	  Bristande	  fokus	  på	  chefernas	  arbetsmiljö	  
Flera informanter menar att enhetschefernas arbetsmiljö kommer lite i skymundan. Det 
är som att det inte finns någon som för deras talan. Flera efterfrågar större fokus från 
ledningsnivå på enhetschefernas hälsa: 
 
”Vi chefer är kanske lite dåliga på att prata om vår egen arbetsmiljö. Vi gnäller ju lite 
sinsemellan, men när det handlar om att få ner på pränt hur vi har det eller att ställa 
lite krav är det annorlunda med oss. Vi vill ju vara duktiga och ingen vill vara sämre än 
någon annan när det gäller att klara arbetsuppgifterna. Jag uppfattar mig och mina 
kollegor som väldigt handlingsinriktade. Vi tar till oss de arbetsuppgifter vi får och kör 
på, utan att ifrågasätta arbetsmängdens rimlighet”. (Klara) 
  
”Det borde ha fokuserats mer, efter projektet, på vikten av att må bra som ledare. Om 
jag inte trivs och mår bra som ledare, hur ska jag då få mina medarbetare att trivas och 
må bra på jobbet? Om inte jag tycker att det är roligt med äldre, hur ska jag då få mina 
medarbetare att tycka att det är roligt att arbeta med det?” (Klara) 
 
Som första linjens chef hamnar informanterna ibland i en besvärlig situation gällande de 
beslut som tas högre upp i organisationen, till exempel i samband med besparingskrav. 
En del informanter känner sig trängda mellan förväntningar från både underordnade och 
överordnade. I svåra tider har enhetschefen som uppgift att förmedla hopp och ge 
vägledning till sina medarbetare. Det innebär att de inte alltid kan sända ut till 
medarbetarna vad de egentligen tänker och känner kring beslut som fattas, vilket 
innebär en rollkonflikt. Det tycks finnas en outtalad förväntan om att enhetschefer ska 
stå bakom beslut även om de inte samtycker, vilket gör det omöjligt att vara genuin, rak 
och ärlig mot medarbetarna, något som informanterna värderar högt.  
 
Det stöd ledningsgruppen kan utgöra i form av bollplank och reflektionsforum kan 
ibland också vara en belastning beskriver en av informanterna. Här har ledningen en 
viktig uppgift, att avväga vad som är positivt för gruppen att diskutera och att samtala 
om hur individerna förvaltar den information som kollegor delar med sig av: 
  
”Det är bra att ha en möjlighet att gå laget runt och ventilera svårigheter man står 
inför. Men det kan ju bli för mycket av att ventilera också… Man blir ju väldigt trött av 
att ta på sig allas problem och höra om sådant som de tycker är jobbigt. Jag blir 
jättepåverkad om en kollega mår dåligt, det gör mig riktigt ledsen. Ibland bekymrar jag 
mig för vem som står på tur för att inte orka. Det är mycket saker man får till som sig 
chef och det är upp till var och en att sortera in det på rätt hylla, att inte ta med sig 
problemen hem och så…” (Klara) 



 

 
 

37 

5.4.7	  Brist	  på	  avlastning	  
Den överbelastning som cheferna utsätts för resulterar i att de arbetar fler timmar än de 
borde. Den tiden är svår att ta ut vilket ökar belastningen ytterligare och försvårar den så 
viktiga återhämtningen. En av anledningarna till att informanterna har svårt att ta ut 
inarbetad tid är att det inte finns någon bra lösning för vem som tar över 
arbetsuppgifterna när någon är borta från arbetsplatsen, i dagsläget är det en 
chefskollega som får dubbelt arbete. Detta leder enligt vissa informanter till att flera 
enhetschefer inte tar ut sin inarbetade tid samt att man dessutom väljer att gå till arbetet 
då man egentligen skulle vara sjukskriven, eftersom man inte vill belasta sina kollegor 
ytterligare. En informant beskriver också att det är lätt att ta med sig arbetsuppgifter 
hem när arbetsbelastningen är hög och att detta då medför att tillfällen för återhämtning 
minskar: 
 
”Vi har ju oreglerad arbetstid och det är ju en sak att säga till oss att vi ska komma 
ihåg att ta ut tiden vi arbetar extra, men då krävs det ju att vi har möjlighet att göra det 
också. Det kan nästan bli så att man får skuldkänslor för att man själv inte lyckas få till 
en ledig fredag när de andra fixar det.” (Klara) 
 
”Problemet är att vi inte har någon vikarie för oss chefer. När min kollega behöver 
vara ledig, ta ut övertid eller semester så får jag två grupper att ansvara över. Det är 
inte hållbart. Idag tar vi inte ledigt för vi vet att då överbelastar vi en kollega till 
döds.”(Mia) 
 
Majoriteten av informanterna påtalar att de besparingskrav som finns inom 
förvaltningen förvärrar situationen då det minskar chefernas möjligheter att få tillgång 
till extra resurser. 
 
”Det som fattas för oss chefer organisatoriskt är att vi har en väldigt tuff roll och 
ibland kan man påpeka att man behöver resurser, men det hela faller tillbaka på 
ekonomin. Man kanske vill ha administrativ hjälp för att ha tid att ägna sig åt det som 
är viktigt.” (Anna)  

5.4.8	  Sammanfattning	  och	  analys	  	  
De två mest utmärkande försvårande faktorerna som framträder i intervjusvaren är brist 
på stöd från ledningen och brist på tid. Samtliga informanter är eniga om att ansvaret för 
hur och i vilken utsträckning hälsofrämjande ledarskap bedrivs i dagsläget ligger hos 
den enskilde chefen. De upplever att varken kommunledning eller närmsta chef är 
intresserade av att driva frågor kring hälsofrämjande ledarskap. Det finns inget krav 
uppifrån organisationen på att enhetscheferna ska arbeta hälsofrämjande, organisationen 
genomsyras inte av ett hälsofrämjande förhållningssätt och den anda som råder vid 
gemensamma sammankomster, såsom ledningsgruppsmöten och chefsdagar, är inte av 
hälsofrämjande karaktär, bortsett att det på stora chefsmöten ofta ordnas en föreläsning 
kring närliggande ämnen. Det är inte endast informanterna i denna studie som upplever 
dessa brister som hindrande för det hälsofrämjande ledarskapet. De samlade intrycken 
från litteratur kring ämnet gör gällande att stödjande strukturer i organisationen, det vill 
säga ett aktivt ägarskap med styrande dokument och ett hälsofrämjande förhållningssätt 
som genomsyrar organisationskulturen, är en av de viktigaste förutsättningarna för att 
projekt kring hälsofrämjande ledarskap ska leda till långsiktiga resultat (Brulin & 
Svensson, 2011; Eriksson, 2011; Eriksson m.fl. 2010; Gustafsson, 2013; Menckel, 
2004). En annan organisatorisk brist informanterna upplever som hindrande för det 
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hälsofrämjande ledarskapet är att avståndet till chefskollegor och närmaste chef gör att 
de ibland känner sig ensam i sitt ledarskap. Genom att inte vara lokaliserade 
tillsammans med kollegor eller chef minskar enhetschefernas möjlighet till kollegialt 
stöd och gemensamma reflektioner kring hälsofrämjande ledarskap. Informanterna 
beskriver vidare att när enhetscheferna väl träffas i grupp är det så många andra frågor 
som tar plats vilket gör att det hälsofrämjande ledarskapet glöms bort. Bristen på dialog 
och reflektion kring hälsofrämjande ledarskap gör att informanterna går miste om en 
viktig förutsättning för utvecklingen av detta (Eriksson, 2011). 
 
Informanterna anser också att enhetschefernas arbetsmiljö inte uppmärksammas i 
tillräcklig utsträckning, varken av ledningen eller enhetscheferna själva. Någon 
beskriver att det finns en tendens bland medlemmarna i ledningsgruppen att vilja vara 
duktig, att jobba på utan att ifrågasätta och att nonchalera sin egen arbetsbelastning. 
Bristen på avlastning gör att vid arbetstoppar kan enhetschefernas belastning bli 
nästintill ohållbar och möjligheten till återhämtning minskar. Liksom Hansson (2010) 
menar några informanter att det blir svårare att vara en hälsofrämjande ledare om man 
inte själv trivs på jobbet och har en bra balans mellan arbete och fritid. Flera 
informanter påtalar att en alltför stor del av arbetsuppgifterna består av sådant som inte 
har med ledarskap att göra, vilket upplevs frustrerande på så sätt att stimulansen 
minskar när man inte får ägna sig åt de saker man är utbildad för och stressnivån ökar 
när tiden inte räcker till för de viktigaste arbetsuppgifterna. Detta bekräftar Erikssons 
(2011) bild av chefers vardag inom kvinnodominerade, kommunala sektorer. Att inte få 
ägna sig åt det man är utbildad för kan tänkas påverka enhetschefernas grad av 
meningsfullhet i negativ bemärkelse vilket är ett bekymmer eftersom meningsfullhet är 
den del i Kasam som Antonovsky (2005) bedömer som styrande för övriga delar. Med 
det menar han att är känslan av meningsfullhet låg sjunker motivationen och det blir 
svårt att utveckla begriplighet och hanterbarhet (ibid.). En stark känsla av sammahang 
är, vilket tidigare påpekats, en viktig förutsättning för hälsofrämjande ledare (Hansson, 
2010). 
 
Essensen i informanternas svar på vilka faktorer som är försvårande för deras 
hälsofrämjande ledarskap är att det är svårt att bedriva ett hälsofrämjande ledarskap om 
man inte själv inte får hälsofrämjande ledning, har direktiv eller strategier att följa, blir 
påmind och uppmuntrad att fokusera på de här frågorna eller åtminstone har tid att 
reflektera över sitt ledarskap och ägna sig åt sätt saker.  
 
5.5 Projektets roll 
Samtliga informanter berättar att de har deltagit i alla de delar av projektet 
Hälsofrämjande ledarskap Gävleborg (i fortsättningen endast benämnt ”projektet”) som 
riktade sig till den breda gruppen av chefer med personalansvar. Projektet tycks ha 
påverkat informanterna på två plan, dels genom att förstärka deras uppfattning om att 
hälsofrämjande ledarskap är viktigt och dels genom att öka deras kunskaper kring hur 
ett hälsofrämjande ledarskap kan bedrivas i praktiken. I följande kapitel presenteras 
informanternas svar indelade i dessa två kategorier. 

5.5.1	  Projektets	  betydelse	  för	  inställningen	  till	  hälsofrämjande	  
ledarskap	  
Informanterna är överens om att den regionövergripande utbildningen syftade till att öka 
intresset och förståelsen för de hälsofrämjande frågorna i stort. De uttrycker att 
föreläsningarna var givande på så sätt att de satte hälsofrämjande ledarskap i ett större 
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sammanhang. Att se det hälsofrämjande ledarskapet på ett mer övergripande, 
samhälleligt plan uppfattades som både viktigt och intressant. Budskapet i de inledande 
föreläsningarna var att fokusera på det friska istället för det sjuka, ett budskap som inte 
var nytt för någon av informanterna men som gav en slags legitimitet för att arbeta mer 
hälsofrämjande. Samtliga påtalar att intresset för de hälsofrämjande frågorna funnits där 
innan, liksom kunskapen om mycket av det som förmedlades under föreläsningarna. 
Somliga ansåg att föreläsningarna ändå var intressanta, medan andra tyckte att 
innehållet var viktigt, men att sättet att föreläsa gjorde att föreläsningarna inte gav några 
bestående intryck. Det råder delade meningar om hur mycket projektet betytt för 
inställningen till hälsofrämjande ledarskap på organisationsnivå. Någon framhåller att 
de tekniska förvaltningarna, där enhetscheferna har en annan utbildningsbakgrund och 
där majoriteten av chefer och medarbetare är män, kanske påverkats mer av projektet, 
då förkunskaperna i dessa förvaltningar är annorlunda och de mjuka frågorna lite mer 
tabu. Andra framhåller att det viktigaste för inställningen till hälsofrämjande frågor är 
inte ökad kunskap på området utan snarare den egna grundinställningen och det 
personliga engagemanget för hälsa och välbefinnande.   
 
”Den regionövergripande utbildningen och inledande föreläsningarna var viktiga för 
att sätta hälsofrämjande ledarskap i ett sammanhang. Mycket av det som sades hade 
man ju redan hört, men föreläsningarna gav ändå en grund på ett övergripande plan 
som jag tror att man behöver.” (Anna) 
 
”Projektet har givit mig bekräftelse på att jag är rätt ute i mina tankegångar kring 
ledarskap och har gjort att jag vågar praktisera det lite mer. Budskapet, att fokusera på 
det friska istället för det sjuka är helt i linje med det jag tycker. Tyvärr var det kollegor 
som tyckte att detta var för långt ifrån deras eget sätt att tänka och tyvärr är det vad jag 
märker i deras sätt att leda också.” (Mia) 
 
”Jag vet inte om projektet har påverkat oss enhetschefer så mycket i vårt ledarskap. Det 
kanske handlar mer om den grundinställning man har från början. Jag tror ändå att 
projektet har satt tummen på vikten av hälsofrämjande ledarskap och de flesta chefer i 
kommunen har varit med. Någonstans har det nog gått in i oss i alla fall, att man förstår 
vikten av hälsofrämjande ledarskap och att vi som chefer är förebilder.” (Lisa) 

5.5.2	  Projektets	  betydelse	  för	  det	  vardagliga	  arbetet	  
Samtliga informanter framhåller utbildningen i coachande ledarskap som mest givande 
under projektet. Den utbildningen tycks ha påverkat flera av informanternas sätt att se 
på sig själva som ledare genom att visa på vikten av att lägga tillbaka ansvaret på 
medarbetarna, att en ledares uppgift inte är att ensam lösa problem och ordna så att 
medarbetare är nöjda. Flera beskriver att de genom den coachande utbildningen har fått 
mandat att vara chef, att de vågar ta obekväma beslut och ställa krav på sina 
medarbetare. Informanterna har också märkt att detta har givit positiva effekter i 
personalgruppen. Genom utbildningen i coachande ledarskap har både informanterna 
och deras medarbetare vuxit som personer och i sin yrkesroll. Medarbetarna har blivit 
mer självgående. Utbildningen har inneburit att informanterna har fått öva och träna 
praktiskt, på individnivå, vilket enligt dem själva har varit mycket givande för det 
dagliga, hälsofrämjande arbetet.   
 
”Utbildningen i coachande ledarskap är det som betytt mest för mitt ledarskap, det har 
verkligen gjort skillnad på så sätt att jag har blivit bättre på att coacha min personal 
och hjälpa dem att lösa sina problem själva istället för att ta det ansvaret ifrån dem. 
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Den utbildningen innebar att man mer praktiskt fick öva och träna på individnivå och 
den har varit mest givande för mitt dagliga hälsofrämjande arbete.” (Anna) 
 
”Det coachande förhållningssättet har gjort att jag har fått lite mer råg i ryggen som 
chef. Det känns ok att fatta beslut som tidigare hade känts obehagliga att ta. Jag vet 
inte om det har med projektet att göra, men jag tänker mycket på det här med det 
coachande förhållningssättet.” (Klara) 
 
Informanterna resonerar kring projektets betydelse för deras eget och förvaltningens 
ledarskap. Det råder lite delade meningar. Några menar att projektet som helhet 
verkligen har gjort en skillnad på så sätt att de vuxit som människa och ledare. Andra 
framhåller att det kan vara andra faktorer som är mer avgörande. Informanterna är dock 
överens om att det finns chefer som inte har tagit till sig av budskapet på ett sådant sätt 
att de genomfört några förändringar i sitt ledarskap. 
 
”Jag har många ledarskapsutbildningar och lång erfarenhet, men projektet är nog en 
liten ingrediens i mitt sätt att leda.” (Lisa) 
 
”För oss som inte jobbat i 20 år har nog projektet haft en ganska stor genomslagskraft. 
Jag har vuxit i mitt ledarskap, men det är svårt att sätta fingret på om det är på grund 
av projektet eller om det hade blivit så ändå, av andra orsaker.” (Klara) 
 
”Jag tror inte att ledarskapet inom vår förvaltning har förändrats så mycket på grund 
av projektet, mycket för att de flesta av oss redan var bekanta med den här sortens 
frågor. Vi har ju läst de här ämnena på högskolan och visste redan vad som 
diskuterades. Det är däremot väldigt viktigt vem man har som chef i det här 
sammanhanget, det påverkar oss chefer otroligt mycket i vårt ledarskap.” (Mia) 

5.2.3	  Sammanfattning	  och	  analys	  	  
Den största enskilda faktorn i projektet som utgjort en skillnad för informanternas 
ledarskap i praktiken är utbildningen i coachande ledarskap. Samtliga informanter 
förklarar att den utbildningen var mycket bra, både i upplägg och innehåll. Budskapet 
och verktygen som förmedlades i den coachande utbildningen lever vidare i 
informanternas medvetande och påverkar deras dagliga arbete på ett sätt som ingen 
annan del i projektet gör. Informanternas svar på frågan om vad som varit viktigast 
under projektet stämmer väl övernes med hur de beskriver sitt hälsofrämjande 
ledarskap. En av anledningarna till att utbildningen i coachande ledarskap blivit så 
avgörande kan ha att göra med att samtliga chefer uttryckt önskemål om mer konkreta 
verktyg för det hälsofrämjande ledarskapet och att utbildningen matchade 
förväntningarna mycket bra avseende detta. Informanterna beskriver också att upplägget 
av utbildningen, med mycket praktisk övning, var bra. Den regionsövergripande 
utbildningen var visserligen intressant, satte hälsofrämjande ledarskap i ett större 
sammanhang och gav bekräftelse och legitimitet för de hälsofrämjande frågorna men 
innehållet var bekant och en del av föreläsningarna var inte så givande. Informanterna är 
överens om att olika individer troligen fått ut olika mycket av projektet och menar att 
arbetslivserfarenhet, utbildningsbakgrund, verksamhetsområde och framför allt 
personligt intresse har varit avgörande för huruvida man tagit till sig projektets budskap. 
Ett par av informanterna lyfter fram genusfrågan och menar att förvaltningar med 
övervägande manliga medarbetare och chefer och arbetsuppgifter av mer teknisk 
karaktär troligen påverkats mera av projektet. Eriksson (2011) menar också att 
genusfrågan är av vikt, men diskuterar den ur en annan synvinkel, den att chefer i 
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kvinnodominerade sektorer har en högre belastning och därför svårare att praktisera ett 
hälsofrämjande ledarskap. För en del av informanterna har projektet som helhet 
inneburit både personlig och professionell utveckling och för andra utgör det en liten 
ingrediens i deras sätt att leda.  
 
5.6 Önskat stöd  
Informanternas önskemål om stöd för att bibehålla och vidareutveckla hälsofrämjande 
ledarskap avspeglar i stor utsträckning deras beskrivning av stödjande och försvårande 
faktorer. Det informanterna framförallt efterfrågar är; stöd från ledningen, påfyllnad, 
individuellt stöd, hälsofrämjande forum samt ökade resurser och mer tid.  

5.6.1	  Stöd	  från	  ledningen	  
Informanterna efterfrågar, i enlighet med svaren på vad som är hindrande faktorer, 
större tydlighet från ledningsnivå. De anser att det borde finnas styrande dokument 
kring hälsofrämjande ledarskap och de vill att ledningen ska utöva påtryckning kring 
hälsofrämjande ledarskap på olika sätt. Informanterna efterfrågar ett visat intresse från 
ledningen och menar att de borde kontrollera bättre huruvida enhetscheferna praktiserar 
det hälsofrämjande ledarskapet. Ett sätt att göra det kan vara att ha en punkt på 
enhetschefernas utvecklingssamtal där man diskuterar om och hur chefen arbetar 
hälsofrämjande föreslår någon av informanterna. Förvaltningscheferna borde driva 
aktiviteter och diskussioner kring hälsofrämjande ledarskap och det skulle kunna finnas 
en särskild punkt på ledningsgruppens dagordning för hälsofrämjande frågor menar 
några. Förvaltningarna bör även ta fram grundrutiner för hälsofrämjande ledarskap 
menar flera informanter.  
 
”Vi chefer skulle kunna få bättre pushning ifrån våra chefer i det här med 
hälsofrämjande. Idag är det mycket vad vi gör det till själva, men vi behöver pushning. 
Vissa av oss har ju bara släppt det här när projektet var över och får man ingen 
påtryckning uppifrån så faller det ju. Som exempel skulle man kunna ha det som en 
punkt på chefsmötena, ibland bara att diskutera kring frågan och ibland att ta in någon 
som pratar om ett speciellt ämne.” (Anna) 
 
Ett förslag är att det skulle finnas direktiv uppifrån om att varje chef borde lägga mer tid 
på var och en av medarbetarna. Med mer tid avsatt för enskilda medarbetare skulle det 
vara lättare att samtala om hälsovanor och man skulle bättre nå fram till de medarbetare 
som verkligen behöver det. I dagsläget träffar enhetscheferna sina medarbetare enskilt 
nästan uteslutande vid löne- och utvecklingssamtal och det borde finnas direktiv 
uppifrån om fler tillfällen då chefen ska träffa sina medarbetare enskilt. 
 
Informanterna efterlyser också ett mer hälsofrämjande förhållningssätt överlag från 
ledningen. Det handlar om att förmedla en positiv känsla till enhetscheferna vid större 
sammankomster, att fokusera mera på det positiva vid ledningsgruppsmöten, att 
tillhandahålla fler hälsofrämjande utbildningar och verktyg istället för att fokusera på 
det preventiva och rehabiliterande samt att informanterna själva önskar bli coachade av 
sina chefer såsom de strävar efter att coacha sina medarbetare. 
 
”Jag tycker att de stora chefsmötena borde bli mer peppande, så att man får energi och 
går därifrån med en positiv känsla, trots att vi har svårigheter framför oss. Det behövs 
även mer energi i de gemensamma träffarna i min ledningsgrupp.” 
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”Det skulle vara bra om de föreläsningar och utbildningar som görs för oss chefer är 
lite mer hälsofrämjande. Vi har många bra saker som kommer till oss, men det mesta 
handlar om rehab eller preventivt arbete, inte hälsofrämjande.” 

5.6.2	  Påfyllnad	  
Informanterna är också överens om att de behöver kontinuerlig påfyllnad för att 
bibehålla och eventuellt vidareutveckla det hälsofrämjande ledarskapet. Det är något 
man behöver påminnas om och få träna på. Återkommande utbildningsdagar i 
coachande ledarskap står högt på informanternas önskelista. Föreläsningar med 
hälsofrämjande teman är ytterligare ett alternativ som nämns av samtliga informanter. 
Möjligheten att själv gå till en coach regelbundet skulle också vara ett bra stöd i det 
hälsofrämjande ledarskapet menar någon. 
 
”Jag skulle vilja ha mer påfyllning kring hälsofrämjande ledarskap. Hjälp att hålla mig 
uppdaterad kring nya rön.” (Anna) 
 
”Jag tror att om man hade möjlighet att gå till en coach en gång i månaden, eller bara 
fyra gånger per år, så skulle man växa enormt. Sen kan man förstås coacha sig själv, 
men man ska som sagt kunna ta sig tid.” (Klara) 
  
”Man behöver påfyllning med någon slags kontinuitet för att påminnas om det här med 
hälsofrämjande. Jag tror att det skulle vara bra med en halvdag i coachande ledarskap 
i liten grupp någon gång då och då. Så att man får påminna sig och öva sig på det här, 
så att det internaliseras.” (Lisa) 

5.6.3	  Individuellt	  stöd	  	  
Informanterna beskriver en ensamhet i det hälsofrämjande ledarskapet, även om de 
arbetar sida vid sida med andra enhetschefer som har samma synsätt. Det finns en 
önskan om att chefen skulle ta sig mer tid att prata om de här frågorna, både enskilt och 
i grupp: 
 
”Vid fler tillfällen än vid lönesamtal och utvecklingssamtal borde man få egen tid och 
coachning från sin chef. Det får man ju säkert om man ber om det, men det gör man ju 
inte. Jag skulle vilja få veta om jag är på rätt spår, vad som funkar bra och mindre bra, 
uppföljning på sådant som jag gör. Tips på vad jag kan testa och att min chef frågar 
efteråt hur det gick och hjälper mig att göra bättre nästa gång. Ett annat stöd skulle 
vara att få höra att det är ok att man hittar på saker. Det är viktigt för mig att få tänka 
utanför ramarna, att få vara lite kreativ och att få känna stöd i att det är ok. När vi inte 
får coachning uppifrån så kanske det blir svårt att lämna det vidare till någon annan.” 
(Klara) 
 
Ytterligare ett stöd för att utveckla sitt ledarskap är att få hjälp att titta grundligare på 
sig själv och stöd för att förbättra sin egen hälsa på olika plan. Det skulle kunna ge 
ringar på vattnet: 
 
”Det skulle vara bra för oss chefer att få titta lite närmare på oss själva, hur vi lever 
och hur vi är – just utifrån att vi faktiskt är förebilder på jobbet. Det skulle vara nyttigt 
att få hjälp att fundera lite grundligare över hur jag har det, vad det är som är bra och 
vad det är jag kan förbättra i min situation. Mår jag bra som privatperson presterar jag 
bättre på jobbet och blir en bättre ledare. Vi skulle behöva titta på vår hälsa i helheten, 
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hur vi har det både på jobbet och privat. Få tips om vilka delar i min livsstil jag kan 
förbättra och hur. Har jag själv fått verktyg till att förbättra min livsstil kan jag kanske 
delge dessa verktyg till en medarbetare som har samma förbättringsbehov.” (Anna) 

5.6.4	  Hälsofrämjande	  forum	  
Ett forum för hälsofrämjande frågor, erfarenhetsutbyte och reflektionsutrymme 
efterfrågas av flera informanter. Dessa forum skulle kunna vara en möjlighet för 
enhetschefer att dela med sig tips om vad som fungerat bra för dem, så att alla inte 
behöver uppfinna hjulet själv hela tiden. Man skulle kunna dra lärdom av varandras 
med- och motgångar och stötta varandra i de hälsofrämjande frågorna. Någon menar att 
det är väldigt lätt att man kör på i samma hjulspår och gör på samma sätt som man alltid 
har gjort. Om möjligheten fanns att reflektera tillsammans med någon annan kring sitt 
sätt att leda skulle det vara lättare att börja göra saker annorlunda. Möjligheten att få 
feedback från kollegor kring det hälsofrämjande ledarskapet skulle vara utvecklande 
anser informanterna. 
 
”Vi chefer behöver tid för reflektion, enskilt och tillsammans i gruppen. Vi behöver 
träffas mera vi chefer än vad vi gör nu och vi behöver prata om sådana här saker. Få 
möjlighet att få tips och råd av varandra, dra lärdom av varandras med- och 
motgångar och möjlighet till gemensam reflektion.” (Klara) 

5.6.5	  Ökade	  resurser	  och	  mer	  tid	  
Informanterna beskriver en situation där de aldrig ges tid att arbeta av de akuta 
arbetsuppgifterna och komma ner till de mer långsiktiga, hälsofrämjande frågorna. 
Olika former av resurstilldelning skulle utgöra ett stöd på så sätt att tid och energi skulle 
frigöras till förmån för hälsofrämjande arbetsuppgifter. En central vikarie som kan 
hoppa in när en enhetschef är sjuk eller behöver vara ledig skulle sänka 
arbetsbelastningen, underlätta återhämtning och leda till mer tid och energi för 
arbetsuppgifter med mer långsiktigt fokus, såsom hälsofrämjande ledarskap. 
Administrativt stöd är andra resurser som efterfrågas av några men som andra har 
provat och finner verkningslöst. Andra menar att arbetsbelastningen periodvis känns 
ohanterlig, men vet inte vilka resurser som skulle krävas, mer än att något måste göras 
från högre ort. Majoriteten av informanterna förklarar att ett hälsofrämjande ledarskap 
endast kan utvecklas om det blir möjligt att frigöra mer tid för de frågorna. Mer tid är av 
avgörande betydelse. 
 
”Just tiden att tänka ut saker. Man har ju tankarna där inne, men ibland tappar man 
det. Man harvar på i vardagen med allt som är jobbigt och har inte riktigt tid att 
reflektera… Just den här månaden känner jag att det måste ske något med 
sjukfrånvaron i min grupp. Det känns som att jag slåss mot väderkvarnar. Hjälpen 
måste komma från högre ort för det känns som att jag inte klarar det här ensam.” 
(Klara) 
 
”Jag skulle vilja ha tid att ha flera gruppmöten med min personal. Möjlighet att samla 
dem i grupper om fyra-fem personer och prata om hälsofrämjande tankar och idéer. 
Samtalsämnena skulle kunna vara att prata om vad personalgruppen mår bra av, hur vi 
pratar med varandra, hur vi tar hand om varandra, hur vi fostrar vikarier mm. Jag 
skulle vilja coacha och använda den här kortleken med hälsofrämjande 
frågeställningar. Jag skulle vilja få loss tid och ork för att verkligen fokusera på de här 
mötena med personalen, för ofta är man ofokuserad, man är någon annanstans i 
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huvudet. Jag skulle verkligen önska att jag fick lite lugnare och fick tid att schemalägga 
gruppmöten med mindre grupper. Jag behöver utrymme att tänka och reflektera över 
vad jag gör. Vi chefer måste få den tiden att reflektera och det kan vi inte göra när 
telefonen ringer hela tiden eller vi sitter och bekymrar oss över att dokumentationen 
inte är gjord eller mailen inte kollade.” (Mia) 
 
En av informanterna funderar kring möjligheter att komma runt problemet med 
tidsbristen: 
 
”I stället för att göra flera saker lite halvdant kanske vi skulle fokusera på en sak i 
taget, fullt ut. Den här enkäten är ju en sak som man skulle kunna följa och som skulle 
kunna vara ett jättebra verktyg, men det brister ju. Man hinner inte använda den så som 
den ska användas.” (Klara) 
 
Samma person har också en idé om att satsa mer istället för mindre under tider av kärva 
ekonomiska förutsättningar: 
 
”Det räcker inte att säga till medarbetarna att det är ett eget ansvar. Tänk om vi kunde 
satsa lite på det här med hälsofrämjande och ge alla en hälsobedömning, med åtgärder 
och uppföljning, så att de får känna att vi satsar lite på dem, att de är viktiga. Den 
känsla som är i våra personalgrupper är att de inte är värda någonting att vi inte kostar 
på dem något. Tänk om vi skulle tänka tvärt om. Det skulle inte vara möjligt att satsa på 
hela kommunen samtidigt, men man skulle kunna ta en förvaltning och testa. Följa upp 
resultatet. Istället för att allt ska kosta så lite som möjligt.” (Klara) 

5.6.6	  Sammanfattning	  och	  analys	  	  
Det stöd informanterna framför allt efterfrågar för att ha möjlighet att bibehålla och 
eventuellt vidareutveckla sitt hälsofrämjande ledarskap är ökat fokus på de 
hälsofrämjande frågorna från ledningsnivå samt hjälp att frigöra mer tid för 
ledarskapsfrågor i vardagen. Informanterna önskar att ledningen börjar ge tydligare 
direktiv om hälsofrämjande ledarskap, att det skapas rutiner för hur det hälsofrämjande 
ledarskapet ska praktiseras och att den närmaste chefen till exempel följer upp hur 
informanterna arbetar hälsofrämjande, både på gruppnivå och individuellt. De önskar 
också att förvaltningen som helhet i högre grad ska genomsyras av det hälsofrämjande 
förhållningssättet, det vill säga att information som förs ut till enhetschefer fokuserar 
mer på det friska och det som fungerar och att chefsdagar och ledningsgruppsmöten 
genomförs i en hälsofrämjande anda, att utbildningsdagar och verktyg som 
tillhandahålls inte endast är fokuserade på förebyggande och rehabilitering utan även på 
främjande insatser. Informanterna efterfrågar individuell coachning från närmaste chef, 
samt att frågan om hälsofrämjande ledarskap ska tas upp som en punkt på 
ledningsgruppens dagordning. Vidare önskar de sig möjlighet att enskilt och i grupp 
reflektera kring ledarskapsfrågor, samt någon form av kontinuerlig påminnelse och 
kompetensutveckling kring det hälsofrämjande ledarskapet. Samtliga uttrycker ett 
behov av tränings- och/eller utbildningstillfällen med coachande ledarskap, gärna i små 
grupper. Sist men inte minst önskar de avlastande resurser och möjlighet till 
återhämtning så att de får tid och energi över för ledarskapsfrågor. De önskemål 
informanterna har om stöd för det hälsofrämjande arbetet är helt i linje med det som de 
beskriver som försvårande och stödjande faktorer. Det finns en röd tråd och en logik i 
informanternas resonemang kring förutsättningar och behov för att kunna praktisera ett 
hälsofrämjande ledarskap. 
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6. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras först studiens kvalitet och tillförlitlighet utifrån den metod och 
genomförande som valdes. Sedan diskuteras varje övergripande fråga för sig. 
Avslutningsvis finns en avslutande diskussion kring vad resultatet av denna studie kan 
ha för betydelse i ett större sammanhang. Förslag till vidare forskning ges också. 
 
6.1 Metoddiskussion 
För att stärka studiens kvalitet och tillförlitlighet har Kvales (1997) vägledningar fått 
utgöra inspiration för planeringen och genomförandet av studien. Med utgångspunkt i 
detta har valet av metod och ansats anpassats efter studiens syfte och frågeställningar. 
På vilket sätt och på vilka grunder detta gjordes beskrivs mer ingående i metodkapitlet. 
För att stärka den här studiens tillförlitlighet användes, vilket även det beskrivs i 
metoddelen, ett reflektivt lyssnande under intervjuerna med avsikt att försöka förebygga 
missuppfattningar och ge informanterna möjlighet att kontrollera, reflektera över och 
eventuellt utöka sina uttalanden. Detta är en slags kontinuerlig validering som gjordes 
för att försöka säkerställa att intervjuerna gav svar på studiens frågeställningar. 
Informanterna gavs också möjlighet att korrigera sina uttalanden efter genomläsning av 
intervjuutskrifterna, som ytterligare en metod för att höja resultatets tillförlitlighet. 
Intervjuguiden som användes utgjorde ett stöd för intervjuaren att kontrollera att 
informanternas utsagor besvarade rätt frågor. Antalet frågor i guiden upplevdes under 
intervjuandet som väl stort och en del av svaren som erhölls blev inte helt motsvarande 
syftet med studien. Dessa svar uteslöts därför under utskrifts- och analysarbetet.  
 
I intervjufrågorna förekom inte begreppen salutogen eller kasam, annat än i följdfrågor 
till informanternas tidigare uttalanden. Att informanternas utsagor ändå kom att handla 
om Antonovskys teorier, men med andra ord, tyder på att resultatet under 
frågeställningen om det praktiska utövandet inte påverkats av intervjufrågornas 
utformning. Däremot ställdes direkta frågor kring ledningens riktlinjer och strategier för 
att stödja det hälsofrämjande ledarskapet, liksom ledningsgruppens gemensamma 
metoder, vilket kan tänkas leda in informanterna på att avsaknandet av detta utgör 
försvårande faktorer. En del av informanterna hade redan påtalat dessa brister då frågor 
kring ledningens roll ställdes, vilket talar för att dessa intervjufrågor troligen inte 
påverkat intervjusvaren i allt för stor utsträckning. Då det eventuellt skulle kunna finnas 
en risk att informanterna, på grund av lojalitetsskäl, kunde undvika att ta upp brister 
avseende ledningens stöd bedömdes det viktigt att ställa direkta frågor kring detta, trots 
den eventuella risken att påverka informanternas utsagor.  
 
I metoddelen beskrivs intervjuarens erfarenheter av reflektivt lyssnande, MI-samtal och 
behandlingssamtal. Dessa erfarenheter kan tänkas bidra till mer genomtänkta och 
utförliga svar från informanterna vilket eventuellt förstärker studiens kvalitet. De 
utskrifts- och analysförfaranden som använts har även de inspirerats av Kvale (1997) i 
syfte att stärka studiens kvalitet och de beskrivs ingående i metoddelen.  
 
För att stärka reliabiliteten har författaren strävat efter att definiera de begrepp som 
används vid intervjuundersökningen och vara noggrann med att precisera vad som 
avsågs. I inledningen av intervjun gavs informanterna själva möjlighet att definiera 
begreppen hälsa och hälsofrämjande för att undersöka i vilken grad deras synsätt 
motsvarar studiens utgångspunkt avseende detta.  
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I denna studie gjordes ett strategiskt urval på så sätt att de enhetschefer som valdes ut 
för att bli informanter tillhörde den del av enhetscheferna som enligt kommunens 
hälsosamordnare visat intresse och engagemang under projekttiden. Anledningen till 
detta urval var att enhetschefer som var intresserade av de hälsofrämjande frågorna 
förväntades förmedla mer innehållsrika och detaljerade utsagor kring hur de praktiserar 
sitt hälsofrämjande ledarskap, vilket var önskvärt utifrån studiens syfte. Det är dock 
viktigt att påpeka att svaren på frågeställningarna kanske hade blivit annorlunda om ett 
annat urval gjorts. Chefer som inte är så intresserade av hälsofrämjande ledarskap hade 
troligen inte heller varit lika intresserade av att delta i studien och det är också rimligt 
att tänka att de inte i samma utsträckning som de utvalda informanterna skulle kunna 
redogöra för hur de arbetar hälsofrämjande. Det är också möjligt att de skulle ha mindre 
information att dela med sig av kring vad som är stödjande och försvårande faktorer, då 
de kanske inte har reflekterat så noga kring detta. Ytterligare en anledning till att ett 
strategiskt urval gjordes var att antalet informanter var så begränsat att ett slumpvist 
urval kunde bli helt missvisande. Trots det strategiska urvalet är informationen som 
informanterna i denna studie bidragit med förhoppningsvis användbar för att öka 
kunskaperna generellt om vilka delar i ett hälsofrämjande projekt som kan leda till 
långsiktiga resultat. Förhoppningen är också att informanternas svar visar exempel på 
hur enhetschefer i praktiken kan arbeta hälsofrämjande och resultatet bidrar med tips till 
kommun- och förvaltningsledningar om vad de kan göra för att underlätta för sina 
chefer att praktisera ett hälsofrämjande ledarskap.  
 
En uppenbar brist i denna studie är det begränsade antalet informanter. Då en av 
enhetscheferna föll bort återstod endast fyra informanter, vilket kan tänkas påverka både 
tillförlitlighet och generaliserbarhet. Den ganska snäva avgränsning som gjordes, det 
vill säga kvinnliga enhetschefer inom kommunal omsorgsförvaltning, bör dock göra 
generaliserbarheten högre än om ett samtliga enhetschefer i kommunen utgjort 
målgrupp för studien. 
 
Resultatet i denna studie bör vara relativt generaliserbart för omsorgförvaltningar i 
kommuner med liknande socioekonomiska strukturer som den som innefattas i denna 
studie. Enligt Dellve et al. (2006) verkar dessutom skillnader i sjukfrånvaro i olika 
kommuner ha mer att göra med interna faktorer som ledarskap, verksamhetsstyrning 
och organisation än yttre socioekonomiska skillnader i kommunerna, varför resultaten i 
denna studie även kan vara generaliserbara för omsorgsförvaltningar i kommuner som i 
dessa avseenden skiljer sig från den aktuella kommunen. Däremot är resultaten i denna 
studie troligen inte generaliserbara för privata arbetsgivare eller för tekniska 
förvaltningar inom kommuner, då tidigare forskning (Eriksson, 2011) påpekat att 
enhetschefer inom kommunal omsorg har andra sorters förutsättningar att utöva 
hälsofrämjande ledarskap än chefer inom dessa sektorer. 
 
6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1	  Enhetschefernas	  definitioner	  av	  hälsofrämjande	  ledarskap	  
För att lyckas med att ta reda på hur de intervjuade enhetscheferna gör för att i praktiken 
arbeta hälsofrämjande samt vilka förutsättningar de anser sig ha och behöva för detta, 
var det av intresse att först förstå hur informanterna definierar hälsa och hälsofrämjande. 
Då informanternas svar på denna övergripande frågeställning i stort överensstämmer 
med litteratur inom området (Dellve et al., 2006; Eweles & Simnet, 2013; Hansson, 
2010; Hultberg, 2007; Menckel, 2014; Larsson et al., under tryckning) kan detta tolkas 
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som att de tagit till sig innehållet i projektet Hälsofrämjande ledarskap Gävleborg. Att 
författaren och informanterna hade en gemensam utgångspunkt för resterande delar av 
studien upplevedes som värdefullt. Detta var dock väntat med tanke på att de 
informanter som valts ut var sådana som visat intresse och engagemang under projektets 
gång.  

6.2.2	  Enhetschefernas	  hälsofrämjande	  i	  praktiken	  
Det sätt på vilket informanterna beskriver att de praktiserar ett hälsofrämjande ledarskap 
överensstämmer i mångt och mycket med vad litteraturen säger om verkningsfulla 
metoder för detsamma. Åtta teman framträdde under intervjuerna; att coacha, föregå 
med gott exempel, samtala om hälsa, vara närvarande, fokusera på det positiva, 
individanpassa sitt ledarskap, vara tydlig samt göra tidiga åtgärder. Samtliga av dessa är 
inte exempel som förts fram i tidigare beskrivningar av vad hälsofrämjande ledarskap 
är. Vid en närmare betraktelse av innebörden i varje tema framträder dock 
underliggande förklaringsmodeller som är väl förenliga med övrig litteratur inom 
området. Det mest påtagliga är att detaljerna i informanternas praktiska utövning kan 
sägas utmynna i det som Hansson (2010) beskriver som ett salutogent ledarskap. Den 
induktiva ansats som valts för denna studie innebär att författaren har försökt att sätta 
sin förförståelse kring begreppen salutogent och kasam åt sidan under intervjuandet, 
men det framkommer ändå i informanternas berättelser att mycket av det som utgör 
deras hälsofrämjande ledarskap i praktiken kan formuleras i termer av begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet. De svar som informanterna ger på frågan om hur de i 
praktiken gör för att arbeta hälsofrämjande kan sammanfattas som dels en 
ledarskapsstil, det vill säga ett sätt att bemöta och förhålla sig till medarbetare för att 
skapa ett hälsofrämjande klimat på arbetsplatsen och dels som olika metoder för att 
påverka medarbetares individuella hälsovanor, både på arbetsplatsen och i privatlivet. 
Detta är enligt tidigare forskning en verksam kombination av insatser inom det 
hälsofrämjande området (Hultberg, 2007; Larsson et al., under tryckning; Statens 
folkhälsoinstitut, 2010). Det går också att utläsa av svaren att informanterna strävar 
efter en bredd i sitt hälsofrämjande arbete, vilket tidigare nämnts i kap 5.2.9. Att även 
detta går hand i hand med forskning om vad som är verksamt i ett hälsofrämjande arbete 
(Larsson et al., under tryckning) tyder på att informanternas ledarskap i praktiken kan 
ha goda förutsättningar att resultera i en hälsofrämjande arbetsmiljö för medarbetarna 
och i förlängningen en mer nöjd och välmående personal. 

6.2.3	  Stödjande	  och	  försvårande	  faktorer	  samt	  projektets	  betydelse	  för	  
utövandet	  av	  hälsofrämjande	  ledarskap	  
Resultatet under frågeställningen om vilka stödjande faktorer informanterna anser att de 
har pekar på att en del av de förutsättningar som andra beskriver som viktiga för det 
hälsofrämjande ledarskapet (Eriksson, 2011; Hansson, 2010) till viss del finns att tillgå 
för informanterna i denna studie. Det viktigaste stödet på organisationsnivå anser 
majoriteten av informanterna utgörs av att de ansvarar för en lagom stor personalgrupp 
som inte är delad och som är lokaliserad på samma plats som de själva är. Det blir även 
tydligt att det emotionella stödet från närmaste chef och chefskollegor är viktigt för 
informanternas känsla av hanterbarhet (Antonovsky, 2005), vilket i förlängningen 
påverkar deras förutsättningar att leda hälsofrämjande (Hanson, 2010). Utbildningen i 
coachande ledarskap utgör den del i projektet som varit till bäst nytta för informanterna 
i deras dagliga hälsofrämjande ledarskap, vilket kan tolkas som att den utbildningen väl 
motsvarade de önskemål cheferna hade om mer konkreta verktyg för det hälsofrämjande 
ledarskapet (Gustafsson, 2013). Informanterna beskriver en rad faktorer som utgör stöd 
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för deras hälsofrämjande arbete. Den sammantagna bilden av informanternas samtliga 
utsagor pekar dock på att de olika formerna av stödjande faktorer till viss del riskerar att 
överskuggas av faktorer som försvårar för informanterna att arbeta hälsofrämjande.  
 
Den vardag informanterna beskriver för att besvara frågeställningen om vilka faktorer 
som försvårar för dem att bedriva ett hälsofrämjande ledarskap överensstämmer väl med 
Erikssons (2011) redogörelse för de förutsättningar chefer inom kommunal omsorg har 
för att bedriva hälsofrämjande ledarskap. Informanternas och Erikssons (ibid.) 
beskrivningar tycks inte vara en överdrift utan bekräftas även av annan litteratur inom 
området (Bolman & Deal, 2005; Blennberger, 2007; Socialstyrelsen, 2001). Att de 
informanter som valts ut för att delta i denna studie har ett engagemang för 
hälsofrämjande frågor skulle kunna innebära att de ställer orealistiskt höga krav på 
önskade förutsättningar och att de därmed tenderar att uppmärksamma bristande 
förutsättningar för hälsofrämjande ledarskap. Denna tanke emotsägs dock av det faktum 
att informanterna under intervjun verkligen tycktes anstränga sig för att beskriva även 
de stödjande faktorerna. När det gäller enhetschefernas arbetsmiljö som helhet bör det 
understrykas att informanterna beskrivit denna på ett balanserat sätt. De har levt upp till 
begreppet salutogena ledare på så vis att de har framhållit de positiva aspekterna av sin 
arbetsmiljö, men på frågor om vad som utgör hindrande faktorer blir det ändå tydligt, 
för en utomstående person, att de har en svår roll i en organisation med begränsade 
resurser. Intervjuerna med var och en av informanterna har givit pusselbitar som 
tillsammans gör gällande att enhetschefernas arbetsmiljö inom omsorgsförvaltningen är 
besvärlig; med hård belastning, många administrativa och många brådskande 
arbetsuppgifter samt små möjligheter till avlastning, återhämtning och 
reflektionsutrymme. Den senaste perioden av besparingskrav, omorganisationer, hög 
sjukfrånvaro bland medarbetarna samt relativt låg grad av hälsofrämjande ledarskap 
från organisations- och förvaltningsledning kan inte heller anses gynna informanternas 
arbetsmiljö. Detta sammantaget med den upplevda brist på direktiv och rutiner för 
hälsofrämjande ledarskap samt den frånvaro av fokus på hälsofrämjande frågor både på 
organisations- och förvaltningsnivå som kan utläsas av informanternas sammantagna 
utsagor gör att man måste fråga sig om förutsättningarna för enhetscheferna är 
tillräckliga för att ett hälsofrämjande ledarskap ska kunna genomsyra förvaltningen. Ett 
gediget intresse och engagemang för de här frågorna hos enskilda enhetschefer verkar 
vara av betydelse för att det hälsofrämjande ledarskapet ska bibehållas och ha möjlighet 
att vidareutvecklas inom förvaltningen.	  	  

6.2.6	  Önskat	  fortsatt	  stöd	  
Det finns, vilket tidigare nämnts, en röd tråd och en logik i informanternas resonemang 
kring aktuella och önskade förutsättningar för hälsofrämjande ledarskap. Stödet 
informanterna efterfrågar är inte orealistiskt utifrån vad tidigare forskning kommit fram 
till. Den sammantagna bild som intervjuerna förmedlar beskriver just det som Brulin 
och Svensson (2011) menar med aktivt ägarskap, något som författarna anser kan vara 
en avgörande faktor för att effektmålen i ett projekt ska leva vidare och fortsätta att 
utvecklas i den ordinarie verksamheten. De förändringar av de mer arbetsmiljömässiga 
förutsättningarna som enhetscheferna önskar går även det i linje med vad tidigare 
forskning visat, se diskussionen om stödjande och försvårande faktorer, kap 6.2.3. 
Summan av de berättelser som framkommit under intervjuerna tyder alltså på att 
förutsättningarna för hälsofrämjande ledarskap inom omsorgsförvaltningen i dagsläget 
är relativt begränsade, men informanterna har samtidigt satt fingret på vad som skulle 
kunna förstärka deras möjligheter att bedriva ett hälsofrämjande ledarskap.  
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I diskussionen om önskat stöd är en positiv faktor att väga in den information som 
kommunens personalstrateg och hälsosamordnare förmedlat till författaren (samtal, 28 
mars 2014). De berättade att det på central nivå finns en planering för hur resultaten från 
projektet Hälsofrämjande ledarskap Gävleborg ska fortleva och det hälsofrämjande 
ledarskapet vidareutvecklas i kommunen. Exempel på detta är att hälsofrämjande 
ledarskap numera ingår i den chefsutbildning som alla nyanställda chefer i kommunen 
ska genomgå, vilket också Gustafsson (2013) beskrivit i utvärderingen av projektet, 
samt att utbildning i coachande ledarskap med regelbundenhet ska återkomma som 
halvdagars boostingtillfällen för samtliga chefer. Vidare berättade kommunens 
personalstrateg att det hälsofrämjande ledarskapet integrerats i den personalpolitiska 
policyn och i andra styrande dokument, om än med andra ord. Kommunen har också, i 
samarbete med de övriga fem kommuner som deltagit i projektet, tagit fram en idéskrift 
kring det hälsofrämjande ledarskapet – Deklaration hälsofrämjande arbetsplatser – där 
man i punktform beskriver utgångspunkterna för hälsofrämjande ledarskap, vad det 
innebär och vilka resultat det förväntas leda till.  
 
En påyllning av det coachande ledarskapet är precis det informanterna efterfrågat och 
det kommer troligen att göra stor nytta för intresserade enhetschefer. Det finns också en 
möjlighet att den utbildningen kan väcka ett intresse till liv hos de enhetschefer inom 
kommunen som hittills inte tagit till sig av det hälsofrämjande budskapet. Det faktum 
att redan intresserade enhetschefer får påfyllning kan i sig också vara positivt för hela 
kommunen genom att dessa chefer får en nytändning som kan sprida sig vidare till 
kollegorna. På så sätt förstärks den kritiska massa som Gustafsson (2013) pratar om, det 
vill säga den grupp av chefer som kan utgöra viktiga ambassedörer för ett 
hälsofrämjande arbete genom att sprida sitt engagemang i förvaltningarna och hålla 
uppe flaggan för det hälsofrämjande ledarskapet. När det gäller de styrande dokument 
och policys som personalstrategen påtalar verkar det dock som att dessa inte nått riktigt 
ända fram till enhetscheferna, inte ens till den grupp som är intresserad av frågorna. 
Detta är ett utvecklingsområde, en viktig fråga för nyckelpersoner och kommunledning 
att fundera kring, så att goda intentioner inte stannar vid att vara pappersprodukter, som 
finns till bara för sakens skull. Likaså kan det vara betydelsefullt att på förvaltningsnivå 
resonera kring hur man vill förvalta den tid som investerats och de kunskaper som 
erhållits under projektet Hälsofrämjande ledarskap Gävleborg. Utformningen av mer 
tydliga direktiv och strategier, på förvaltningsnivå, skulle kanske ha större potential att 
nå fram till enhetscheferna än kommunövergripande personalpolicys.  
 
6.3 Avslutande diskussion 
Den kunskap som erhållits under analysarbetet av denna studies intervjuer svarar väl 
upp emot de fyra frågeställningarna som formulerades i det inledande skedet av 
uppsatsarbetet. Inledningsvis i intervjuerna undersöktes huruvida författaren och 
informanterna hade samma utgångspunkt när det gällde definitionen av hälsa och 
hälsofrämjande ledarskap, vilket var fallet i denna studie och en förutsättning för att 
resterande delar av intervjuerna skulle bli rättvisande. Informanterna har beskrivit på 
vilket sätt de arbetar hälsofrämjande, både i form av konkreta exempel på det praktiska 
utförandet och genom beskrivningar av värderingar och förhållningssätt gentemot 
medarbetare och kollegor. Detta kan tänkas utgöra en inspiration och idékälla för andra 
enhetschefer som är intresserade av hälsofrämjande arbete och som inte kommit lika 
långt i det praktiska utövandet. Vidare har informanterna beskrivit de faktorer som, för 
dem, dels utgör stöd och dels försvårar deras strävan efter att vara hälsofrämjande 
ledare. De sammantagna utsagorna kring denna frågeställning ger inte bara en bild av 
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hur informanterna i denna studie upplever sina förutsättningar. De ger också en hint om 
förutsättningar och stödbehov för hälsofrämjande ledarskap generellt inom 
förvaltningen. Slutligen har informanterna formulerat önskningar om fortsatt stöd för 
det hälsofrämjande ledarskapet vilket kan bidra med viktig information till både 
kommun- och förvaltningsledning om möjliga förbättringsområden. Det resultat som 
framkommit efter analysbearbetning av genomförda intervjuer överensstämmer i stort 
med tidigare forskning, vilket talar för att denna studie har en tillförlitlighet och 
generaliserbarhet för liknande organisationer. 
 
Medarbetare och enhetschefer inom omsorgsförvaltningar har det viktiga uppdraget att 
ta hand om den allt större andelen äldre medborgare i vårt land. Sättet arbetet utförs på 
är mycket betydelsefullt för varje enskild individ de möter och för deras anhöriga. Det 
är också av samhällsekonomiskt intresse. Ska vi lyckas ta hand om våra äldre på ett 
värdigt sätt krävs det att medarbetarna inom omsorgförvaltningarna trivs med sina 
arbetsuppgifter och sin yrkesroll. En omsorgsförvaltning där personalgruppen känner 
meningsfullhet, delaktighet och motivation att se varje brukares styrkor och 
förutsättningar och visar respekt och lyhördhet för de äldres behov är en 
omsorgsförvaltning med god potential att lyckas med det viktiga uppdraget 
(Socialstyrelsen et al., 2004). Det är rimligt att tro att ett hälsofrämjande ledarskap, där 
enhetschefen arbetar utifrån ett salutogent synsätt och strävar efter att stärka känslan av 
sammanhang hos sina medarbetare, ökar möjligheterna för att medarbetarna i sin tur kan 
förmedla detta vidare till de äldre. Delar av enhetscheferna inom omsorgsförvaltningen i 
Sandvikens kommun har definitivt anammat det hälsofrämjande ledarskapet och mycket 
tyder på att det arbete de utför kan leda till positiva effekter i form av ökad trivsel och 
välmående på arbetsplatsen. I ett större perspektiv kan detta i förlängningen även bidra 
till en förbättrad folkhälsa (Statens folkhälsoinstitut, 2010). Det finns dock alltid ett 
utrymme för förbättringar. Samtliga enhetschefer inom förvaltningen tycks inte ha 
samma intresse för de hälsofrämjande frågorna. En viktig uppgift för kommunen blir att 
fundera över hur dessa chefer kan nås för att förvaltningen i större utsträckning ska 
kunna genomsyras av det hälsofrämjande ledarskapet. En annan uppgift för kommun- 
och förvaltningsledning är att överväga hur de ytterligare kan stärka enhetschefernas 
möjligheter att praktisera den kunskap de tillgodogjort sig under projektet 
Hälsofrämjande ledarskap Gävleborg. Denna studie bidrar med några tips från cheferna 
själva om utvecklingsområden och konkreta insatser som skulle öka deras 
förutsättningar att vara hälsofrämjande ledare. 
 
Ett viktigt komplement till denna studie är att genomföra intervjuer med några av de 
enhetschefer som inte visat så stort intresse för de hälsofrämjande frågorna. En sådan 
studie skulle kunna ge ledtrådar till vad som krävs för att höja dessa chefers motivation 
och förutsättningar för det hälsofrämjande ledarskapet. Det vore även intressant att göra 
en komparativ studie av hur omsorgsförvaltningens medarbetare upplever sin 
arbetsmiljö i förhållande till hur deras enhetschef beskriver sitt hälsofrämjande 
ledarskap. Ett alternativ kan vara att jämföra resultaten av de medarbetareenkäter som 
görs med hur respektive enhetschef beskriver sitt ledarskap. Ytterligare ett viktigt 
perspektiv att utforska är hur förvaltningschefer beskriver att de arbetar för att sprida det 
hälsofrämjande ledarskapet i organisationen samt hur de ser på sina egna förutsättningar 
och behov av stöd. Till sist vore det också av intresse att upprepa studien, men i en 
teknisk förvaltning, för att kunna jämföra resultaten med denna studie och därigenom få 
ökad kunskap om förvaltningstypens betydelse för hälsofrämjande ledarskap. 
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7. Slutsatser 
Av de intervjuer som genomförts för att besvara frågeställningarna i denna studie kan 
följande slutsatser dras: 

1. Essensen av hur informanterna relaterar till begreppet hälsofrämjande ledarskap 
är att ledaren har ett salutogent förhållningssätt till sina medarbetare och strävar 
efter att påverka medarbetarnas hälsovanor på ett positivt sätt, vilket i stort 
överensstämmer med vetenskaplig litteratur inom området. 

2. De konkreta metoder informanterna givit uttryck för att de använder i utövandet 
av hälsofrämjande ledarskap kan tolkas som olika uttryck för att stärka 
medarbetares känsla av sammanhang och delaktighet på arbetsplatsen och att få 
dem att växa som individer. De har beskrivit olika metoder för att uppmuntra 
medarbetarna till hälsofrämjande vanor. Sammantaget beskrivs dessa metoder 
som verksamma av forskare inom det hälsofrämjande området. 

3. De faktorer informanterna anser är stödjande för deras hälsofrämjande ledarskap 
är emotionellt stöd från chefskollegor och närmaste chef samt att vara 
lokaliserade tillsammans med sin personal, vilka utgörs av en sammanhållen 
grupp med inte alltför många individer. Den coachande utbildningen utgjorde 
den viktigaste komponenten i projektet Hälsofrämjande ledarskap Gävleborg 
och har också haft störst inverkan på informanternas ledarskap i praktiken. De 
försvårande faktorerna kan sammanfattningsvis beskrivas som hög 
arbetsbelastning, brist på tid för ledarskapsfrågor och reflektion, brist på en 
hälsofrämjande kultur inom förvaltning och kommun samt brist på direktiv och 
stöttning kring det hälsofrämjande ledarskapet från både kommun- och 
förvaltningsnivå. Även avseende denna frågeställning finns tydliga paralleller 
mellan det som informanterna beskriver och vad forskning inom området 
kommit fram till. 

4. Avseende önskat stöd för det hälsofrämjande ledarskapet beskriver 
informanterna att de behöver resurser för att frigöra tid för ledarskapsfrågor, 
reflektion och återhämtning, uppmuntran och stöttning från ledningsnivå samt 
tillfällen för påfyllnad av det hälsofrämjande ledarskapet, såsom en halv dags 
träningstillfälle för coachande ledarskap. 
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Bilaga 1. Missiv 
 
Hej! 
Mitt namn är Ewa Lönn och jag skriver under våren min kandidatuppsats vid 
Hälsopedagogiska programmet i Gävle. Jag har inriktat mig på Hälsofrämjande 
Ledarskap eftersom jag vill veta mer om hur arbetsgivare idag arbetar för att förbättra 
hälsan bland sina anställda. Det är främst den psykosociala arbetsmiljön jag är 
intresserad av. 
 
Under samtal med hälsosamordnare xxxxxx xxxxxx har jag fått kännedom om projektet 
Hälsofrämjande ledarskap Gävleborg som genomfördes i Sandvikens kommun under 
åren 2011-2013. Hälsosamordnaren, xxxxxxxxx, är den som förmedlat dina 
kontaktuppgifter till mig då jag söker efter enhetschefer inom omsorgen som deltagit i 
projektet och visat engagemang för de hälsofrämjande frågorna.  
 
Mitt syfte med uppsatsen är att undersöka hur de chefer som deltagit i projektet 
förhåller sig till hälsofrämjande ledarskap, samt att ta reda på vilka förutsättningar de 
anser sig ha och behöva för att bibehålla och vidareutveckla ett sådant ledarskap. 
 
För att uppnå detta syfte vill jag komma i kontakt med dig som enhetschef och träffa dig 
för en intervju kring detta tema. Jag planerar att intervjun kommer att ta cirka en timme 
och frågorna kommer att beröra det hälsofrämjande ledarskapet. Din medverkan är 
frivillig och kan när som helst avbrytas. De resultat som framkommer återges och 
behandlas anonymt i uppsatsen. Materialet kommer endast att användas till 
forskningsändamål och resultaten kommer att publiceras av Högskolan i Gävle.  
 
Din medverkan är mycket betydelsefull för min studie. Jag kommer att kontakta dig 
inom några dagar för att ge dig möjlighet att medverka. 
Med vänlig hälsning Ewa Lönn 
070-000 00 00, xxxxx@gmail.com 
 
Kontakta gärna min handledare vid frågor: 
xxxxxxxxxx, Högskolan i Gävle. Kontaktuppgifter: 026-64 xx xx, 070-xxx xx xx, 
xxxx@hig.se 
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Bilaga 2. Intervjuguide 
Inledande	  frågor	  
Namn:  
Ålder:  
Hur många år i yrket har du?  
Hur många anställda har du? Årsarbetare? Totalt antal personer? 
Vilka arbetsuppgifter har du? 
Hur stor andel av din arbetade tid lägger du på personalfrågor/personalkontakt? 
I vilka moment av projektet Hälsofrämjande ledarskap Gävleborg har du deltagit? Är 
det några moment du inte deltagit i, i så fall vilka och varför?  

Övergripande	  fråga	  1:	  Hur	  definierar	  enhetscheferna	  hälsofrämjande	  ledarskap?	  
Vad är hälsa för dig?  
Vad är hälsofrämjande ledarskap för dig? 
Vilka positiva effekter tänker du att ett hälsofrämjande ledarskap kan föra med sig  

- för dig som chef 
- för dina medarbetare 
- för organisationen som helhet?  

Finns det något som kan vara negativt med ett hälsofrämjande ledarskap och i så fall 
vad?  
Vilka egenskaper anser du att en hälsofrämjande ledare bör ha? 

Övergripande	  fråga	  2:	  Hur	  beskriver	  enhetscheferna	  att	  de	  i	  praktiken	  gör	  för	  att	  
bedriva	  ett	  hälsofrämjande	  ledarskap?	  	  
Märks det i den ledningsgrupp du tillhör att ni deltagit i projektet Hälsofrämjande 
ledarskap Gävleborg, i så fall på vilket sätt?  
Finns det gemensamma, uttalade strategier inom din ledningsgrupp för det 
hälsofrämjande ledarskapet/förhållningssättet och i så fall vilka?  
Vilka konkreta metoder använder DU i det vardagliga arbetet för att leda dina 
medarbetare på ett hälsofrämjande sätt? Kan du ge något exempel? (Vilka aktiviteter, en 
vanlig arbetsdag, gör du utifrån ett hälsofrämjande perspektiv?) 
Vilka faktorer anser du är de viktigaste i ditt hälsofrämjande ledarskap? 
Hur tror du att en utomstående person som ser dig i ditt vardagliga arbete skulle märka 
att du har anammat ett hälsofrämjande ledarskap? 
Har du fått någon direkt feedback från medarbetare som pekar på en förändring av ditt 
ledarskap till ett mer hälsofrämjande sådant? (Tror du att dina medarbetare märker 
någon skillnad i ditt ledarskap efter att du börjat arbeta mer hälsofrämjande, i så fall på 
vilket sätt?) 

Övergripande	  fråga	  3:	  Vilka	  faktorer	  anser	  enhetscheferna	  utgör	  stöd	  respektive	  
hinder	  för	  dem	  när	  det	  gäller	  att	  bedriva	  ett	  hälsofrämjande	  ledarskap	  och	  vilken	  
betydelse	  har	  projektet	  Hälsofrämjande	  ledarskap	  Gävleborg	  haft	  i	  relation	  till	  detta?	  	  

Stödjande	  och	  försvårande	  faktorer	  
Vilka strategiska insatser känner du till att kommunledningen gör i syfte att bibehålla 
och vidareutveckla det hälsofrämjande ledarskapet? 
Hur arbetar du och dina chefskollegor inom förvaltningen för att bibehålla ett 
hälsofrämjande förhållningssätt (kvalitetssäkring)? 
Vilka organisatoriska faktorer underlättar för dig att utöva ett hälsofrämjande ledarskap? 
Vilka organisatoriska faktorer försvårar för dig att utöva ett hälsofrämjande ledarskap? 
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Hur upplever du din tillgång till ledningsstöd/kollegialt stöd för att lösa dina 
arbetsuppgifter? 
Vilka faktorer i din arbetsvardag underlättar för dig att utöva ett hälsofrämjande 
ledarskap? 
Vilka faktorer i din arbetsvardag försvårar för dig att utöva ett hälsofrämjande 
ledarskap? 

Om	  projektet	  	  
Vilka delar av projektet har varit mest givande för dig i utvecklingen av ditt 
hälsofrämjande ledarskap? 
Vilka delar av projektet har varit minst givande för dig i utvecklingen av ditt 
hälsofrämjande ledarskap?  
Vad anser du var det huvudsakliga budskapet i den regionsövergripande utbildningen? I 
vilken utsträckning anser du att den utbildningen har varit ett stöd för dig att bedriva ett 
hälsofrämjande ledarskap? På vilket sätt? 
Vad anser du var det huvudsakliga budskapet i utbildningen om coachande ledarskap? I 
vilken utsträckning anser du att den utbildningen har varit ett stöd för dig att bedriva ett 
hälsofrämjande ledarskap? På vilket sätt? 
Är det något du så här i efterhand kan se hade varit bra att inkludera i projektet för att nå 
större framgång i implementeringen av hälsofrämjande ledarskap på din arbetsplats?  
Vad är det viktigaste du tillgodogjort dig under projekttiden, vilka lärdomar har varit 
mest värdefulla? 

Övergripande	  fråga	  4:	  Vilket	  stöd	  önskar	  enhetscheferna	  för	  att	  bibehålla	  och	  
vidareutveckla	  sitt	  hälsofrämjande	  ledarskap?	  	  
Vad behövs för att du ska kunna fortsätta att bedriva ett hälsofrämjande ledarskap på det 
sätt du gör idag?  
Hur nöjd är du med ditt hälsofrämjande ledarskap idag? Vad gör du bra/vad fungerar 
mindre bra?  
Hur skulle du vilja vidareutveckla ditt hälsofrämjande ledarskap framöver? Vilka 
förutsättningar behöver du för att kunna göra det? (Vad har du för stöd att genomföra 
denna utveckling och vilket stöd skulle du önska?)  
I vilken utsträckning anser du att hälsofrämjande ledarskap råder inom din förvaltning 
idag? Vad gör ni bra/vad fungerar mindre bra utifrån det hälsofrämjande synsättet?  
Vilka åtgärder anser du behöver genomföras för att förvaltningen som helhet ska 
komma att genomsyras av ett hälsofrämjande ledarskap i högre utsträckning? 
Har du något att tillägga? 
 

 


